ŞĂGEANUL DE LA LOTUL NAŢIONAL DE HALTERE

ESTE DIN ŞAG şi la numai 20 de ani a ajuns membru al Lotului naţional de haltere
(detalii în pagina 2).
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Start la programul de investiţii
pe 2015

ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ din data
de 30 aprilie 2015, Consiliul Local
Şag a aprobat caietele de sarcini şi
organizarea procedurilor de achiziţii
pentru o serie de investiţii programate pentru acest an, ce vor fi demarate în perioada imediat următoare.
Este vorba despre hotărârile referitoare la:
• Reparaţii cabană zona de agrement
Râul Timiş;
• Instalaţie de iluminat nocturn la
,,Arena de fotbal”;
• Reparaţii drumuri comunale;
• Reparaţi trotuare;
• Reparaţii Şcoala Gimnazială Şag;
• Acoperiş şi reabilitarea termică a
clădiri;
• Amenajare parcare Şcoala Gimnazială Şag;

Odată aprobate, proiectele vor intra în procedură de achiziţie publică după care se va trece la execuţia
lucrărilor. „În această perioadă am
pregătit toată documentaţia pentru
achiziţii şi am depus-o spre aprobare de către Consiliul Local. De acum
înainte vremea este numai bună şi
estimarea noastră este că din luna
mai demarăm primele lucrări”, a spus
primarul Venus Oprea.

În atenţia crescătorilor
de animale

MINISTERUL Mediului, Apelor şi
Pădurilor prin Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi
organizează în data de 11.05.2015,
de la ora 10.00, la sediul Primăriei
Şag, o instruire a crescătorilor de animale cu privire la măsurile ce trebuie
luate în depozitarea gunoiului de
grajd. Sunt invitaţi să participe toţi
crescătorii de animale din comuna
Şag. Vă aşteptăm!

ANUNŢ LICITAŢIE

Primăria comunei Şag, jud. Timiş, organizează licitaţie publică
pentru închirierea unei suprafeţe de 28,12 ha păşune.
Caietul de sarcini se obţine de la sediul primăriei localităţii Şag,
str. a II-a, nr. 49, jud. Timiş.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax 0256.395.368.

Editorial
Acum că au
trecut sărbătorile
şi vremea este
favorabilă, putem
începe lucrările
pe care ni le-am
propus şi pentru care am întocmit, în lunile precedente, toată
documentaţia necesară pentru a
fi scoase la licitaţie. Am vrut să facem totul ca la carte, pentru a nu
avea surprize, contestaţii sau alte
obstacole de natură birocratică.
Ne-am propus să facem trotuare
pe strada a IV-a, pe jumătate
din strada a III-a şi la biserica
romano-catolică. La şcoală ne
apucăm de schimbarea acoperişului, de izolare cu polistiren şi
construcţia unei parcări. Ne apucăm şi de repararea drumurilor şi
a cabanei de agrement, dar şi de
instalaţia de iluminat nocturn la
arena sportivă. Pe lângă aceste
lucrări mai avem în pregătire
câteva proiecte ce vor demara în
a doua jumătate a anului. Am
încredere că lucrurile vor merge
repede şi până la sfârşitul lui 2015
vom termina tot ce ne-am propus, iar dacă pe parcursul anului
vom mai primi sume suplimentare de la judeţ sau de la Guvern,
vom face şi alte lucrări necesare
pentru modernizarea comunei.
Venus Oprea, primar
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DE PE AGENDA
CULTURALĂ

ÎN CADRUL agendei culturale pe
anul 2015 va avea loc, în prima
săptămână a lunii mai, concursul
literar „Scriitori şi poeţi români:
Caragiale, Creangă şi Arghezi”.
Concursul, organizat în colaborare cu Şcoala din Şag, este destinat
elevilor din clasele III-IV.
Un alt eveniment pentru care
au început deja pregătirile este
aniversarea Zilei Copilului în data
de 1 iunie. Cu această ocazie va
fi organizat un aflat în pregătire
este copiilor este în pregătire
concurs de literatură şi folclor la
care au fost invitate comunele
Pădureni şi Parţa. Dacă timpul va
permite se va face şi concursul de
desene pe asfalt, ne-a informat
Marcela Baran, referent cultural în
cadrul Primăriei Şag.

NU SE DAU BĂTUŢI!

ÎN CIUDA avertismentelor repetate ale inspectorilor primăriei şi a
mesajelor aproape lunare adresate prin intermediul ziarului, câţiva
cetăţeni din comună se încăpăţânează să demonstreze că sunt
certaţi cu bunul simţ şi continuă
să arunce gunoaiele menajere în

containerele destinate colectării
selective. „RETIM-ul refuză să ridice gunoaiele menajere din containerele pentru plastic sau hârtie.
Aşa că de fiecare dată trebuie să
le golim noi pentru că unii aruncă în ele tot felul de deşeuri. Nu
putem să punem paznic la fiecare
tomberon, trebuie să funcţioneze
bunul simţ”, spune viceprimarul
Ştefan Bădai.

Şăgeanul care va reprezenta
România la Campionatul
European de Haltere

Universității de Vest Timișoara, Darius Suiugan ar putea avea oportunitatea de a fi convocat în lotul național pentru Universiadă.

UNUL DIN CEI MAI BUNI şi mai
performanţi sportivi pe care i-a dat
comuna noastră, halterofilul Darius
Suiugan, a urcat la finele lunii aprilie
pe podiumul Cupei României FRH,
obținând poziția a treia în cadrul categoriei 69 de kilograme.
Pentru performanţele obţinute până
acum, Suiugan a fost cooptat în lotul
olimpic de tineret al României, aflat
în pregătiri la Snagov și redirecționat
într-un stagiu centralizat la Căciulata. Totodată, ca student al Facultății
de Educație Fizică și Sport din cadrul

Darius este unul din cei mai buni
sportivi care a ieşit de pe băncile
Şcolii din Şag, alături de Alexandru
Irimia, Alexandru Gal şi regretatul
Mihăiţă Ciofu. El şi-a început parcursul sportiv în urmă cu aproape
10 ani, la HC Timişoara, pentru ca în
2014, la vârsta de numai 20 de ani,
să devină campion național de seniori la stilul aruncat, dar și campion al
țării la tineret. Un mare merit l-a avut
antrenorul Călin Milan care a ştiut
să-l motiveze şi să-l ridice la nivelul
competiţiilor de talie naţională şi internaţională.
Sportivul a acumulat în palmares
nenumărate titluri, medalii şi premii
naţionale şi internaţionale iar pentru
anul acesta obiectivul său principal
este participarea la Campionatul European al categoriei sale de vârstă,
ce va avea loc la toamnă, în perioada
1-2 octombrie, în Lituania.

Grevă generală

ANGAJAŢII Primăriei Şag au participat joi, 30 aprilie, la greva
generală a funcţionarilor publici
din administraţia locală care s-a
desfăşurat la nivel naţional. Activitatea a fost oprită toată ziua, chiar dacă
angajaţii s-au prezentat la lucru.

Revendicările sindicatelor sunt:
1. Reglementarea şi liberalizarea
acordării începând cu anul 2015 a
tichetelor de masă sau a normei
de hrană pentru toţi salariaţii din
administraţia publică locală, în limita bugetelor locale aprobate prin
hotărâri de consiliu, în măsura în
care aceste instituţii realizează şi sunt
finanţate parţial şi din venituri proprii.
2. Creşteri salariale şi pentru salariaţii
din administraţia publică locală din
România sau aplicarea, începând cu

anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice.
Dacă Guvernul nu va lua în considerare revendicările funcţionarilor, sindicatele ameninţă că vor organiza un
mare miting de protest la Bucureşti,
în data de 27 mai 2015 şi vor strânge
semnături pentru declanşarea grevei
generale pe durată nelimitată.
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Au intrat în vigoare carnetele de producător.
Reguli noi pentru cei care vând în pieţe

ÎNCEPÂND cu data de 1 mai 2015
carnetele de producător, elibe
rtate în baza Hotărârii Guvernului
nr.661/2001 nu vor mai fi valabile.
Astfel pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de
producător este necesară obţinerea
avizului consultativ în baza Legii nr.
145/2014.

berează de către primar în termen de
5 zile lucrătoare de la data solicitării,
cu avizul consultativ al structurilor
asociative profesionale, patronale
sau sindicale din agricultură. Costurile generate de tipărire a atestatului
de producător din sectorul agricol
vor fi suportate de către Consiliul Judeţean.

Atestatul de producător cuprinde
informaţii şi date privind numele şi
prenumele producătorului agricol,
denumirea produselor şi suprafaţa
de teren exploatată, respectiv efectivele de animale. Valabilitatea atestatului de producător este de un an
calendaristic de la data emiterii fiind
vizat semestrial, de către primarul
localităţii de care aparţine producătorul. Atestatul de producător se eli-

Conform articolului 10 din Legea
145/2014, regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
este următoru: primul exemplar se
îmnânează cumpărătorului; al doilea exemplar se păstrează de către
vânzător iar al treilea exemplar se
păstrează la carnet. Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar
al filelor, se restituie la primăriile

care au emis carnetul, în termen de
15 zile lucrătoare de la data utilizării
ultimei file a acestora.Producătorii
cu atestat, conform Legii 145/2014,
vor putea vinde produsele în spaţii
distince, amenajate special în pieţe.
În cazul în care producătorii nu vor
ţine cont de regulile privind atestatul
de producător şi carnetul de comercializare pot fi sancţionaţi cu sume
într 200 şi 22500 de lei noi, după caz.

Condiţiile generale de eligibilitate
pentru obţinerea subvenţiilor APIA

PENTRU a beneficia de plăţi directe,
fermierii trebuie să îndeplinească o
serie de condiții, după cum urmează:

• să fie înregistraţi la APIA;
• să depună cerere unica de plata în
termen;
• să exploateze un teren agricol cu o
suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa
parcelei să fie de cel puţin 0.30 ha,
iar în cazul serelor, solarilor, viilor,
livezilor, pepinierelor suprafaţa parcelelor să fie de 0.1 ha;
• să facă dovada calităţii de fermier
activ, dacă în anul precedent au
depăşit cuantumul de 5.000 euro;
• să declare toate parcelele agricole
precum şi zonele de interes ecologic;
• să anunţe în termen de 15 zile calendaristice orice modificare a datelor declarate în cererea unică de
plată;
• să declare date reale, complete şi
perfect valabile atât în formularul de
cerere unică de plată cât şi în documentele anexate acesteia;
• să respecte normele de eco-

• să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze FĂRĂ ECHIVOC parcelele agricole în aplicaţia
electronică GIS. Începând cu 2018
identificarea şi delimitarea parcelelor se fac pe baza datelor cadastrale.

condiţionalitate;
• să prezinte actele care dovedesc
utilizarea legală a terenului agricol
şi a animalelor; aceste acte trebuie
încheiate înaintea depunerii cererii
unice de plată şi să fie valabile cel
puţin până la data de 1 decembrie a
anului de cerere;
• să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este
cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei învecinate;
• să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA;
• să permită efectuarea controalelor
de către APIA sau de către instituţii
abilitate în acest sens;

Alte criterii de eligibilitate pentru
a beneficia de subvenții APIA sunt
prevăzute în OUG. Nr. 3/2015 art.8
şi în OMADR 619/2015 în funcţie de
schema de plată solicitată.

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz
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Mare derby la Şag

S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc.
Vă aşteptăm!

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

”A fost un joc bun, cu încleştare şi angajament fizic de ambele părţi, dar
eu consider că dacă cei doi asistenţi
respectau jocul, așa cum l-au respectat ambele formaţii, duelul era mult
mai spectaculos. Foarte multe faze
au fost interpretate într-o singură
direcție! După cum s-a desfăşurat
meciul din punct de vedere al angajamentului, un rezultat de egalitate

După meciul disputat acasă cu ASU
a urmat deplasarea la Sânnicolau,
unde Timişul Şag a fost învins cu 3-1
şi a coborât pe poziţia a 8-a în clasament.
S.C.Keystone Textel SRL
instalează sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de supraveghere
TVCI şi alertă în caz de incendiu.
Licență IGP şi IGSU.
Experiență de peste 20 ani.
www.textel.ro / tel : 0256-201316

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean
tel. 0723.329.790

Certificate de
performanță energetică
necesare pentru vânzarea, închirierea
și întabularea imobilelor

ing. KABA Nicoleta - Elena
Auditor energetic gradul I,
pentru clădiri

telefon: 0751 066 041

publicitate

e-mail: nicoleta_vox@yahoo.com

Cabinetul stomatologic ROXI
DENTA situat în Şag, strada a III-a
nr. 130 vă oferă toată gama de servicii de medicină
dentară. La ROXI
DENTA vă aşteaptă
o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură de
ultimă generaţie.
Program:
Luni – Joi: 09.00 - 20.00
Vineri 09-14.00
Pentru programări şi urgenţe
sunaţi la tel. 0743.681.467

CĂSĂTORII

Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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Socaciu Radu Ştefan cu
Sztanarec Valentina Gabriela
Banciu Samuel cu
Huţu Larisa Florentina
Casă de piatră!

DECESE

Aurecchia Giovan Giuseppe
Codrean Viorica
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

Meciul, la care au participat peste
400 de spectatori, a fost unul echilibrat şi extrem de încleştat, dar în ciuda rezultatului, şăgenii noştri au făcut o figură foarte frumoasă. Partida
s-a decis în minutul 71 când nou-intratul Budur a marcat de pe dreapta,
în stânga lui Boșca, de la 6 metri.

ar fi fost mult mai echitabil”, a declarat la cald, pentru sporttim.ro, antrenorul Adrian Ianoşev.
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A FOST o atmosferă de mare derby
la partida Timișul Șag – ASU Politehnica Timișoara încheiat în favoarea
oaspeţilor timişoreni, cu scorul 0-1.

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

