10 - 16 AUGUST, HAI LA ZILELE COMUNEI ŞAG!
Timp de o săptămână vor avea loc zilele comunei Şag, iar ultimele zile,
ruga bănăţeană, la care va cânta Ramona Drăgan-Ilieş. Detalii în pag.3
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Editorial
Dragi şăgeni,

Șagul are o bază sportivă
deosebită

VINERI 5 iulie 2013. O zi
istorică pentru sportul din Şag:
a fost inaugurată baza sportivă
de la stadionul local.

de inaugurare a bazei sportive,
au fost prezenţi alături de edilii
locali şi personalităţi ale lumii

O investiţie importantă care
conţine o tribună acoperită,
loje, sală pentru presă (TV şi
presă scrisă), vestiare pentru jucători şi arbitri, sală de
pregătire tehnică, sala de forţă,
grupuri sanitare, monitorizare

video 24 de ore din 24, porţi
noi- într-un cuvânt facilităţi
de care vor beneficia echipele
clubului sportiv Timişul Şag,
participantă în liga a IV-a, Divizia D Timiş. La evenimentul

fotbalistice timişene în frunte
cu preşedintele AJF Timiş, profesorul Dănuţ Laţa şi şeful arbitrilor timişeni, Ioan Mureşan.
(continuarea în pagina 2)

Luna iulie a
debutat cu
inaugurarea
bazei sportive,
o investiţie deosebită şi
importantă pentru comună.
Le mulţumesc tuturor celor
care au contribuit la proiectul
realizării acestei baze spor
tive, de la consilierii locali şi
până la sponsori şi construc
tori. Investiţia aceasta face
parte din strategia noastră de
a crea la Şag condiţiile nece
sare pentru ca cetăţenii să
desfăşoare activităţi sportive,
de a da posibilitatea tine
rilor care doresc şi au talent
să facă performanţă. Este,
de ce nu, şi o carte de vizită
pentru Şag, pentru că se vede
extraordinar de frumos de
la drumul naţional şi arată
foarte bine. Ni s-a spus că nu
există în alte comune o ase
menea bază sportivă şi asta
ne face să fim mândri. Este şi
un semn că suntem o comună
mai civilizată, mai înstărită şi
mai atractivă pentru investito
ri. Pe plan sportiv, dacă echi
pa îşi va face treaba, băieţii
vor munci şi vor fi constanţi,
atunci rezultatele bune nu au
de ce să nu apară.

Venus Oprea, primar
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La ora 18, părintele Gheorghe Săvoiu, a săvârşit cuvenita
slujbă şi a sfinţit terenul, vestiarele, tribuna.
Şeful fotbalului timişean, prof.
Dănuţ Laţa a avut numai
cuvinte de apreciere la adresa
administraţiei locale pentru
investiţia realizată, una cum
puţine echipe din Divizia D
(chiar şi din ligile superioare!)
mai au în Timiş. Dealtfel, pentru sprijinul acordat sportului din Şag, Dănuţ laţa i-a înmânat primarului Venus Oprea
o cupă şi o diplomă de merit.
A urmat un meci demonstrativ între echipa divizionară D,
Timişul, şi o formaţie alcătuită
din fotbalişti veterani ai
Şagului. S-au jucat două reprize a 20 de minute, fără arbitri şi…fără ofsaid.
După meci, cei prezenţi au fost
invitaţi la baza Monte Carlo
pentru banchetul de inaugurare.

”FLUIERAŞII„ ŢINTA POANTELOR

La un asemenea eveniment
la care au fost prezenţi mai
marii fotbalului timişean dar
şi arbitri, observatori, cei din
tribună nu puteau să nu le
amintească, mai în glumă,
mai în serios, că în ediţia
viitoare de campionat echipa
va trebui să fie arbitrată co
rect deoarece toate meciurile
de ”acasă” vor fi... televizate.
Aluzia a fost făcută având în
vedere că, în câteva rânduri
în sezonul trecut, echipa
antrenată de Adrian Ianoşev
a fost ”fluierată„ dezavantajos...

O poză pentru istorie

Meciul dintre cele două echipe a fost unul desfăşurat întrun ritm alert, s-a alergat mult pentru căldura de afară, au
fost faze spectaculoare la ambele porţi, au fost multe goluri
spre satisfacţia suporterilor din tribună. Pe teren au intrat
următoarele echipe:
TIMIŞUL: Dubou - Mărgineanţu, Robotă, Mureşan, Indici,
Ropotă, Costea, Ionuţ, Căprioru, Foldi, Iapă.
A mai jucat: D. Gavrilescu. Antrenor: Adrian Ianoşev.
“VETERANII” : Prăjan - Sârcă, “Ţaga” Luca, “Lele” Luca,
Găvrean, Podină Senior, Podină Junior, Cocean, Oprea,
Purcar, Bădăi. Antrenor: Ştefan Ciofu.
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Campanie de colectare a
deşeurilor electrice

O acţiune de colectare din
campania „Locul deşeurilor nu
e în casă. Trimite-le la plimbare!” are loc in Şag, pe 03
august. Parteneri în această
acţiune sunt Asociaţia RoRec
şi Primăria Comunei Şag.
Sâmbătă, 03 august, între
orele 10.00-16.00, deşeurile
electrice şi electronice se vor
colecta la punctele fixe din
Curtea Primăriei şi prin preluare gratuită de la domiciliu
sau de la sediile firmelor şi
instituţiilor.

Pentru posesorii de echipamente, grele sau voluminoase,
serviciul gratuit de colectare de
la domiciliu le stă la dispoziţie.
Numărul de telefon pentru
programări este 0751.302.114
sau 0726.114.180. Garantat :
• 4 cupoane valorice x 10 lei,
pt. cei care aduc combine, vitrine si lăzi frigorifice, frigidere,
congelatoare întregi şi complete
• 2 cupoane valorice x 10 lei,
pt. maşini de spălat rufe şi

vase, uscător
de haine, aparate de aer
condiţionat întregi şi complete.
Cupoanele valorice se pot folosi
pentru orice tip de cumpărături
în magazinele afiliate Ticket
Cadou. Tombola cu premii
pentru orice alt aparat electric predat, fiecare deponent
poate câştiga, prin tragere la
sorţi, unul dintre următoarele
premii: 2 x maşină de găurit,
3 x cafetieră.
Extragerea
câştigătorilor va avea loc pe 03
august, ora 17:30, la punctul de
colectare din Curtea Primăriei,
iar înmânarea premiilor se
va face luni 05.08.2013 la o
ora stabilita de câştigători cu
reprezentantul RoRec.

Primăria Şag, certificată ISO

Primăria Şag obţinut certificarea ISO 9001, după ce, timp
de aproape un an, a evaluat
activitatea Primăriei în cele
mai mici detalii. Controlul
managerial intern a vizat mo
dul în care este desfăşurată
activitatea cu publicul, timpii
de răspuns, circulaţia documentelor etc.

rezultat
un raport
de audit
c a r e
certifică
faptul că
Primăria Şag respectă standardele de calitate în serviciile
de administraţie publică şi un
certificat EN ISO9001:2008.

În special, s-a scos în evidenţă
faptul că birourile sunt dotate
corespunzător, comunicarea
are loc rapid, se folosesc formulare tipizate sau că timpul
de răspuns faţă de cetăţeni
este mult mai scăzut de 30
zile, atât cât prevede legea. A

„A fost o evaluare riguroasă
care a început în urmă cu
un an. Este o recunoaştere şi
pentru noi, angajaţii, că ne facem treaba bine, iar cetăţenii
beneficiază de servicii de calitate”, a spus secretarul Petru
Niergeş.

SCĂLDATUL INTERZIS ÎN
APA TIMIŞULUI
În urma verificărilor efectuate de Direcţia SanitarVeterinară Timiş în zona
Şag, inspectorii au constatat
că apa de îmbăiere nu este
bună de scăldat. Aceasta nu
se încadrează în parametrii
microbiologici legali şi poate
afecta sănătatea celor care
o folosesc. Sunt germeni şi
bacterii peste limita admisă,
ce pot provoca boli. De asemenea, concentraţia foarte
mare de fier poate cauza
afecţiuni la nivelul pielii,
conjunctivită, enterocolită şi
alte afecţiuni.

Din aceste motive, DSV
Timiş a dispus interzicerea
scăldatului în râul Timiş, pe
raza comunei Şag. Primăria
are obligaţia să afişeze pa
nouri cu inscripţia „Scăldatul
interzis”, iar inspectorii vor
face controale periodice pentru a-i depista pe cei care nu
respectă interdicţia.
ÎNGRIJIREA SPAŢIULUI
PUBLIC
În această perioadă, mulţi
pomi fructiferi au dat roade
record, însă cei care trec pe
trotuar nu o pot face din
cauza crengilor care atârnă
pe deasupra. Cetăţenii sunt
rugaţi ca în faţa propriilor
case să ia toate măsurile
pentru a asigura circulaţia
nestingherită pe trotuar.
De asemena, Primăria
reaminteşte că este interzis
să lăsaţi găini, gâşte sau alte
animale pe domeniul public.

4

Jurnalul de Sag
,
10 - 16 august,
Zilele comunei Şag

TIMP de aproape o săptămână,
între 10 – 16 august, comuna
Şag se animă pentru ediţia
din acest an a zilelor comunei. Programul variat, destinat
pentru toate vârstele, începe
de sâmbătă, 10 august, cu un
carnaval al copiilor şi o paradă
a măştilor vesele.
Duminică, 11 august, are loc
un eveniment deosebit, pentru
că va avea loc lansarea mono-

grafiei comunei, scrisă de profesoara Ileana Stancu.
De luni, încep trei zile dedicate sportului de toate felurile, pentru cei mici şi cei mari.
Programul va culmina cu Ruga
bănăţeană a Şagului, care
tradiţional are loc între 15-16
august! Invitată specială va fi
solista de muzică populară
Ramona Drăgan-Ilieş.
Vă aşteptăm!

Programul Zilelor Comunei Şag
SÂMBĂTĂ - 10 august
Carnavalul copiilor -parada măştilor vesele
DUMINICĂ - 11 august
Lansarea monografiei localităţii Şag
LUNI - 12 august
Concurs de orientare turistică pentru copii
MARŢI - 13 august
Concursuri sportive: kaiak-canoe, tenis de câmp,
tenis de masă, karate copii
MIERCURI - 14 august
Fotbal - campionate
JOI - 15 august
Ruga bănăţeană a Şagului
VINERI -16 august
Ruga bănăţeană a Şagului
Spectacol de muzică populară cu solista
Ramona Drăgan-Ilieş

ARDEREA MIRIŞTILOR,
INTERZISĂ !

Primăria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat
reamintesc cetăţenilor că este absolut interzisă arderea
miriştilor! Proprietarii terenurilor riscă pierderea subvenţiilor
agricole de la Uniunea Europeană!

publicitate

Consultaţii oftalmologice gratuite

Firma Gala Optik în colaborare cu Primăria
comunei Şag vine în ajutorul populaţiei
oferind consultaţii oftalmologice GRATUITE respectiv prescripţii reţete ochelari.
Consultaţia va avea loc în data de 25 iulie
2013, între orele 9-15, la sediul primăriei
Şag.
Vă aşteptăm !!!

DATORII LA PLATA
GUNOIULUI
Noua taxă de salubritate,
majorată de la 1 iunie, nu a
atras prea mulţi cetăţeni la
ghişeele primăriei. Până la
mijlocul lunii iulie, doar 5%
dintre locuitori au venit să-şi

plătească taxa. “Eu personal
şi familia mea, am plătit”,
spune primarul venus Oprea.
“Le mulţumesc celor care au
plătit deja, pentru că sunt un
exemplu pentru ceilalţi. Sunt
convins că vom intra în normal şi că fiecare va înţelege
că nu se poate altfel”, a mai
spus primarul. “Aşteptăm
rectificarea de buget de la
judeţ şi dacă vom primi
mai mulţi bani, vom căuta
o soluţie să subvenţionăm
plata gunoiului. Dar până
atunci, toţi cetăţenii sunt
rugaţi să-şi plătească taxa”.

CĂSĂTORII
Andrei Ilie cu
Costiniuc Maria
Adam Iosif Ciprian cu
Gavrilescu
Roxana Florentina
Casă de piatră!

DECESE
Coandă Florea
Toth Mihail
Iagăr Saveta
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

