MÂNDRIA COMUNEI
Felicitări fetelor de la ansamblul “Flori de iasomie” pentru
prestaţia excelentă de la Rugă!
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Dezbatere publică importantă pentru noul PUG

rând se extinde semnifica
tiv zona intravilană, ceea ce
înseamnă schimbarea gradului
de impozitare a multor terenuri,
dar şi creşterea semnificativă a
valorii comerciale a acestora.
De asemenea, zona de nord
este practic rezervată pentru
dezvoltarea industrială.

Noul Plan Urbanistic General
(PUG) se află pe ultima sută de
metri înainte de a fi adoptat de
către Consiliul Local. Primăria
a demarat procedura de dez
batere publică şi în acest sens
organizează două întâlniri cu
cetăţenii în data de 27 august
şi 10 septembrie 2010.
„Facem apel la toţi şăgenii să
vină la aceste dezbateri, pentru
că este în interesul lor direct.
Atrag atenţia tuturor că acest
plan se face pe 10 ani şi odată
adoptat nu va mai putea fi
modificat!” a avertizat domnul

primar Venus Oprea.
Pentru mai multă transparenţă,
Primăria a deschis la sediul
instituţiei un registru în care
toţi cei interesaţi pot consemna
propuneri de modificare, aces
tea urmând a fi luate în discuţie
şi analizate, pentru a se face
modificările de rigoare. Planul
a fost expus deja pe holul de la
intrarea în Primărie şi poate fi
consultat de către oricine.
Noul PUG are câteva prevederi
extrem de importante pentru
viitorul comunei. În primul

Lucrătorii de la cadastru au
propus ca la capătul străzilor I
şi IV să fie alocat spaţiu pen
tru noi străzi. O altă propunere
vizează crearea de spaţii verzi,
în conformitate cu normele eu
ropene care stabilesc un pro
cent obligatoriu din teritoriu
raportat la zona intravilană.
Astfel, păşunile de lângă dig
(strada I) şi din capătul de nord
(strada IV), urmează a fi trans
formate în spaţii verzi.
Alte prevederi importante pent
ru dezvoltarea Şagului prezente
în noul PUG sunt Şoseaua de
centură a Timişoarei şi proiec
tul de drum expres Timişoara–
Stamora Moraviţa, care ar urma
să străbată sudul Şagului.

Aprobată noua organigramă a Primăriei

Consiliul Local Şag a adoptat
hotărârea privind reorganiza
rea Primăriei conform cu pre
vederile Ordonanţei de Urgenţă
prin care Guvernul impune noi
limite la numărul de angajaţi pe
care îi pot avea administraţiile
locale. Astfel, conform acestor
prevederi, Şagul nu poate avea
mai mult de 22 de angajaţi,

inclusiv primar, viceprimar şi
secretar. Până acum, organi
grama Primăriei avea 24 de
angajaţi, astfel că, va trebui să
se renunţe la două persoane.
Acestea vor fi alese în baza
unor criterii care urmează a
fi comunicate. „Ne pare foarte
rău că trebuie să luăm ase
menea măsuri. Noi am avea

nevoie chiar de mai mulţi
angajaţi, pentru că avem o ac
tivitate foarte intensă. Oficial,
Şagul nu se încadrează ca
număr de locuitori decât la 22
de angajaţi, dar în realitate co
muna are o populaţie mult mai
mare, mulţi neavând domicili
ul legal aici”, a explicat dom
nul primar.
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Muzică şi voie bună la ruga de la Şag

Două zile a ţinut petrecerea
Rugii bănăţene din comu
na noastră, aşa cum cere
tradiţia. Cu câteva minute
înainte de deschiderea pe
trecerii, peste Şag s-a abătut
o ploaie puternică, dar în
loc să deranjeze, ea a fost
ca un semn bun, pentru
că s-a oprit fix înainte
să înceapă ruga şi a
mai răcorit aerul în
cins după câteva zile de
caniculă.
Fetele de la ansamblul
„Flori de iasomie” au
deschis sărbătoarea
cu
dansurile
tradiţionale, după
care au antrenat şi
publicul la o horă
bănăţeană.
Cunoscuţii interpreţi
de muzică populară Alina
Trastău şi Petrică Popovici au
încântat auzul participanţilor
cu cântecele lor tradiţionale.
Spre seară, s-au adunat cu

CODUL FISCAL
MODIFICAT

Primăria lucrează la un proiect
de hotărâre locală prin care
se va conforma prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Gu
vernului care stabileşte noi
condiţii pentru proprietarii
de imobile şi de autovehicule.
Potrivit noilor prevederi, per

mic cu mare şi atmosfera s-a
încins. Oamenii au dansat,
fiecare a putut să aleagă
între diferitele bunătăţi de
la terase şi de la vânzătorii
ambulanţ, iar tinerii s-au
dat cu linghişpirul. Pet
recerea s-a întins până a
doua zi dimineaţă.
Cea de-a doua zi a început
tot la orele 18.00 seara,
însă ploaia a stricat
planurile petrecăreţilor.
Furtuna a cauzat o
pană de curent, ast
fel că sărbătoare
nu s-a mai putut
desfăşura până la
orele 24.00, cum
era programat.
“Ne cerem scuze cetăţenilor
pentru că Ruga nu s-a fi
nalizat cum ne-am fi dorit,
din motive independente de
noi. Chiar dacă este un an de
criză, am încercat să aducem
un zâmbet pe chipul oameni
lor, dar fără să încărcăm prea
soanele fizice care au în pro
prietate mai mult de o clădire,
vor plăti impozite mai mari.
Rămâne neschimbat impozi
tul pentru prima casă şi pen
tru proprietăţile dobândite
prin moştenire. În ce priveşte
regimul de taxe şi impo
zite aplicat autovehiculelor,
creşterile se vor aplica pen

mult bugetul. Le mulţumesc
pe această cale tuturor spon
sorilor care au susţinut finan
ciar evenimentul. Sper că toată
lumea s-a simţit bine şi a apre
ciat acest efort”, a declarat pri
marul Venus Oprea.

SPONSORI
PRINCIPALI
• Ital-Kol
• Flexibil
• Pastic Metro
• av. Ioan Maroci
• Digital Cablu Grup
• Danyflor
• Kovinda Trans
• Desta ACM 93
• Poltergeist
• Padel Mann
• SNB Oil Grup
• Cuttaia Windi-RO
• Monapet
• birou notarial Bulgăr
Vlad Ioan
tru maşinile cu o capacitate
cilindrică de peste 2.000 cm3,
urmând ca autovehiculele cu
capacitate cilindrică mică să
nu fie afectate. Persoanele
care achită integral, până la
data de 30 septembrie 2010,
impozitele recalculate conform
noilor prevederi, vor beneficia
de o bonificaţie.
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Colectarea selectivă se împiedică
de neglijenţa unor cetăţeni
În loc de resturi
metalice, cineva a
aruncat gunoiul
de la...iepuri

Cu toate că Şagul are un sistem
de colectare bine pus la punct,
încă mai există cetăţeni care
nu respectă regulile simple de
colectare a deşeurilor, aşa cum
sunt ele prevăzute de legislaţia
mediului şi de hotărârile Con
siliul Local.
„Au trecut aproape 8 ani de zile
şi constat cu regret că şi cum
există cetăţeni care confundă
containerele
şi
aruncă
deşeurile amestecat. Regulat
găsim resturi vegetale şi ali
mentare, aruncate peste hârtie
sau la un loc cu plasticul. Nu
ştiu ce metodă să mai aplicăm,
nu putem să punem paznic la
fiecare container, nu ne per
mitem să instalăm camere de
luat vederi pentru a suprave
ghea pe fiecare ce face. Până

Alimente
aruncate
peste plastic

SCAD INDEMNIZAŢIILE
ŞI SE TAIE DIVERSE
AJUTOARE
Mămicile care au născut
înainte de data de 3 iulie,
precum şi tinerii căsătoriţi
până la această dată, mai au
timp până la 31 august să-şi
depună actele pentru a primi
ajutoarele băneşti care li se
cuvin. Datorită crizei financi
are, Guvernul a decis ca de la
data de 3 iulie să nu se mai
acorde trusoul pentru nounăscuţi, alocaţia de 230 lei
pentru fiecare dintre primii
patru născuţi vii, dar şi spri
jinul financiar acordat la con
stituirea familiei, în valoare de
200 euro.

la urmă, vom fi nevoiţi ca în
punctele unde nu se respectă
colectarea selectivă, să ridicăm
definitiv containerele”, a spus
primarul Venus Oprea.
În anul 2004, printr-un pro
iect desfăşurat împreună cu
asociaţia Prietenii Naturii,
Primăria Şag a reuşit mon
tarea unor containere speciale
pentru selectarea colectivă, în
valoare de 10.000 euro. Ele au
fost amplasate în 16 locaţii de
pe teritoriul întregii comune şi
sunt destinate colectării sepa
rate a hârtiei şi cartonului,
plasticului şi metalului.

De asemenea, Guvernul a di
minuat cu 15% cuantumul
indemnizaţiei pentru creşterea
copiilor acordată în temeiul
OU 148/2005. Astfel, dacă
până acum aceasta se încadra
între 600-4.000 lei, începând
cu această lună, indemnizaţia
nu va mai depăşi 3.400 lei,
însă nu va scădea sub 600 lei.

Întreţinerea corespunzătoare a locurilor de joacă
La solicitarea unor părinţi şi
bunici, Primăria a amenajat
7 locuri de joacă pentru co
pii, dispuse în toată comuna.
“Înţelegerea a fost ca noi să
ne ocupăm de întreţinerea
tehnică, iar cei care efectiv le
folosesc, să aibă grijă puţin
de ele, să nu fie mizerie şi să
mai taie iarba” explică domnul
primar. În fotografie este par
cul de la strada a IV-a, curăţat
de părinţi, cu iarba tăiată, cu
mici amenajări şi plantări de
arbori. Este un exemplu de

civism din partea
celor care îşi duc
copii la locul de
joacă.
„Mulţumesc
ce
lor care au înţeles
apelul nostru, au
fost conştiincioşi
şi s-au mobilizat pentru a
avea grijă de aceste spaţii.
Rugămintea noastră este ca
localnicii din zonele unde sunt
amplasate locurile de joacă
să fie întreţinute de părinţi şi

bunici”, a mai spus primarul.
În condiţii de criză, cu perso
nalul redus, cu limitări dras
tice la achiziţia de consuma
bile şi combustibil, Primăria
nu poate tunde iarba decât pe
unele porţiuni din spaţiul public.
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Măsuri pentru buna gospodărire a comunei

Primăria reaminteşte tuturor
cetăţenilor şi agenţilor eco
nomici, câteva din obligaţiile
care le revin pentru buna
gospodărire a comunei, în con
formitate cu HCL nr.18 din
23.07.2008:
• Este interzisă arderea sau
îngroparea deşeurilor, depozi
tarea pe spaţiul public a guno
aielor menajere, reziduurilor,
resturilor de materiale, caro

CĂSĂTORII
(iulie)

Neamţ Ionel cu
Laboş Alina-Cristina
Boianjicov Mircea cu
Jurjea Ana
Cârja Adrian-Ioan cu
Stăncioi Cristina-Maria
Apetroaei Constantin cu
Tănăsie Maria-Claudia
Rus Marian-Nicolae cu
Nechitescu Alina-StâncaIoana
Casă de piatră!

DECESE
(iulie)
Aga Ioan

Dumnezeu să-l ierte!

serii, utilaje etc.
• Este obligatorie obţinerea avi
zelor date de primărie pentru
executarea de lucrări, depozi
tare de materiale, moloz sau
betoane pe domeniul public.
• Este inter
zis accesul,
staţionarea şi
circulaţia au
tovehiculelor
pe spaţii ver
zi, trotuare,
parcuri sau
alte
locuri
nepermise,
precum
şi
spălarea lor
pe domeniul
public.
• Este interzisă circulaţia liberă
a câinilor pe raza comunei Şag,
precum şi a celor fără botniţă,
lesă şi carnet de sănătate.
• Este interzis accesul pe raza
comunei a autoutilitarelor şi
utilajelor cu masa mai mare
de 7 tone, fără autorizaţie de
tranzit din partea Primăriei.
• Este interzisă distrugerea
sau degradarea asfaltului, aco
perirea cu moloz sau pământ
a pietrişului de pe drumul pu
blic, precum şi murdărirea as
faltului cu noroi, uleiuri sau
carburanţi.
De asemenea, sunt considerate

contravenţii următoarele:
•
Nerespectarea
măsurilor
de creştere a păsărilor şi ani
malelor, precum şi lăsarea lor
libere pe domeniul public.
• Deversarea apelor uzate în

stradă sau a dejecţiilor de ani
male, precum şi depozitarea
de gunoi de grajd pe domeniul
public.
• Arderea de resturi menajere,
mase plastice, atât în curţi cât
şi pe domeniul public.
• Transportul şi depozitarea
în intravilanul comunei Şag a
unor materiale colectate de la
deponeul Şag.
• Distrugerea spaţiului verde, a
florilor din parc sau alte locuri
publice.
Menţionăm
că
nerespec
tarea acestor prevederi se
sancţionează cu amenzi între
50 şi 1.500 lei.

Poliţia informează
Poliţia Şag avertizează că
în această perioadă, este
interzisă arderea miriştilor.
Pericolul de accidente este cât
se poate de real. La începutul
lunii august, o astfel de mirişte
incendiată în apropiere de
Parţa a scăpat de sub control,
ameninţând depozitele de car
burant ale fermelor Smithfield.
De asemenea, fumul a pus în
pericol traficul de pe drumul
european.

Şeful postului de poliţiei Şag,
Marcel Pleş, ne-a mai informat
că o altă activitate interzisă
de lege, dar practicată abuziv
la plaja de la Şag, este con
ducerea schi-jeturilor pe râul
Timiş. Poliţia atrage atenţia
că legea interzice conducerea
acestora pe apele interioare
ale României, cu excepţia
zonelor autorizate şi în cazul
competiţiilor, dar numai cu
deţinerea unui permis de con
ducere a ambarcaţiunilor cu

motor. Acestea trebuie
să fie obligatoriu înma
triculate.
Tot în perioada de vară, pe
timp de caniculă, cetăţenii
care se expun la soare trebuie
să evite expunerea prelungită
la soare între orele 12-16.
Este recomandată consuma
rea multor lichide, folosirea
de creme protectoare, evitarea
băuturilor alcoolice, a cafelei şi
a sucurilor cu adaos de zahăr.

