COLECTAREA ELECTROCASNICELOR UZATE
Primăria împreună cu ROREC organizează o acţiune de colectare a
electrocasnicelor uzate. Detalii în pag. 3

Jurnalul de Sag
,
anul IX ♦ nr. 8 ♦ august-septembrie 2014 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Editorial

Investiţii în şcoală

VACANŢA se apropie de sfârşit şi
au mai rămas puţine zile până când
clopoţelul va răsuna din nou pe coridoarele şcolii din Şag, chemându-i
pe elevi la clase. Primăria s-a îngrijit ca şcoala să fie pregătită, să aibă
dotările necesare şi toate clasele
să fie igienizate. Acelaşi lucru a fost
făcut şi la grădiniţă, unde nu este
nevoie de mult efort, condiţiile fiind
mai aproape de standardele europene.

GRUP SANITAR NOU
Noutatea acestui an este legată de
construcţia noului grup sanitar, ce
va rezolva o problemă spinoasă, ce
trenat prea mult timp – lipsa unei
toalete civilizate. Construcţia noii
clădiri, practic o anexă ce va lipită de
şcoală, a început la final de august,
imediat după ce s-a terminat partea
birocratică a proiectului. Chiar dacă

nu va fi dată în funcţiune până la începutul şcolii, în decurs de o lună va
fi totuşi gata. Clădirea va fi la standarde europene şi va dispune de
toate dotările necesare. Intrarea se
va face direct din şcoală, astfel încât
copiii să nu mai iasă afară de fie
care dată când trebuie să meargă la
toaletă.
INVESTIŢII ETAPIZATE
În condiţiile în care Guvernul nu
alocă deloc bani pentru modernizarea şcolii, administraţia locală
a etapizat investiţiile pe ani. Dacă
anul acesta se face grupul sanitar,
anul viitor se speră că va fi preluată
şi renovată şcoala veche. Cel târziu
în 2016 va trebui schimbat integral
acoperişul şcolii care are peste 40
de ani şi se află într-o stare tot mai
proastă. Următoarea investiţie pe
listă va fi izolarea termică a clădirii.

Dragi şăgeni,
An de an, noi ca
administraţie
locală am pus
pe primul plan
investiţiile în
învăţământ. Ne-am ocupat de
grădiniţă şi şcoală şi eu cred
că asta se vede în condiţiile de
învăţământ tot mai bune. Având
în vedere că peste tot şcolile
sunt în proprietatea primăriilor,
majoritatea investesc în clădiri
indiferent de cine se află la conducerea şcolii care este numită
politic. Inspectoratele şcolare
care dirijează activitatea şcolară
fac foarte puţin pentru şcolile
din mediul rural. Nu contribuie
cu bani la investiţiile în şcoli
nici prin intermediul Minis
terului Învăţământului şi nici
prin Hotărâri de Guvern. Este
lăsat totul pe spatele nostru, iar
acolo unde se mai dau ceva bani
pentru investiţii se dau pe criterii
politice şi nu după nevoile reale
sau după numărul de elevi. Iar
cum comuna Şag intră la categoria localităţilor „bogate” şi nici
culoarea politică a primarului nu
este cea „potrivită”, nu primim
nici un ban de la bugetul de stat,
deşi avem una din cele mai mari
şcoli din mediul rural timişean.
Venus Oprea, primar
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STARE CIVILĂ

Documente necesare pentru
înregistrarea căsătoriei:
• BI/CI viitori soţi, (obligatoriu domiciliul a cel puţin unuia din soţi
în comuna Şag),
• Certificate medicale prenupţiale,
• Certificate de naştere,
• Sentinţe civile de divorţ, rămase
definitive şi irevocabile în original
sau copie legalizată,
• Adeverinţă de cutumă (în cazul
căsătoriei cu un cetăţean străin).
Documente necesare pentru
înregistrarea naşterii:
• Certificatul medical constatator
al naşterii,
• Certificatul de naştere al mamei,
• BI/CI al mamei,
• BI/CI al declarantului (dacă
naşterea nu este declarată de
mamă),
• Certificatul de căsătorie al
părinţilor (dacă este cazul).
Documente necesare pentru
înregistrarea decesului:
• BI/CI defunct,
• Certificat constatator medical al
decesului,
• Certificate de naştere, căsătorie
defunct,
• Certificat naştere soţ
supravieţuitor,
• Livretul militar, pentru bărbaţii
decedaţi până la vârsta de 54 de
ani,
• BI/CI declarant.

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

Stadiul lucrărilor edilitare

BILANŢUL lucrărilor edilitare la început de toamna arată tot mai bine.
Rând pe rând, lucrările prevăzute
în planul de investiţii locale pe anul
2014 sunt finalizate. Ultimele lucrări
bifate pe lista investiţiilor se referă
la drumurile din comună. Astfel, în
zona PUZ Vest a fost turnat asfaltul
pe câteva străzi noi aflate în capătul
dinspre Timiş. Astfel se definitivează
trama stradală modernă a noului
cartier. Aici au mai rămas de făcut
ultimele ajustări şi de amenajat
spaţiul verde. Cartierul are acum
toate condiţiile, motiv pentru care în
această zonă se construieşte intens.

Tot la capitolul drumuri, o altă
investiţie realizată de curând este
refacerea covorului asfaltic pe strada
a III-a.
În altă ordine de idei, Primăria se
pregăteşte să înceapă lucrările de
împrejmuire cu gard a cimitirului şi
de refacere a aleilor cu dale.
O investiţie care a fost întârziată este
cea legată de acoperirea terenului
de tenis din curtea căminului, dar şi
aici se fac demersuri pentru rezolvarea cât mai rapidă a situaţiei juridice
a terenului.

Eliberarea spaţiului public

PRIMELE efecte pozitive ale
somaţiilor făcute luna trecută încep
să dea roade. În urma apelului făcut
prin intermediul Monitorului, un
cetăţean, al cărui nume am preferat
să nu îl publicăm, care a fost avertizat
de primărie să-şi ridice împrejmuirea
făcută pe domeniul public a dat
dovadă de înţelegere şi a îndepărtat
gardul de pe stradă. Primarul a transmis că îi mulţumeşte personal pentru înţelegere şi că acesta trebuie să
fie un exemplu pentru ceilalţi.
Cu toate acestea mai sunt cazuri
în care cetăţeni şi-au făcut diferite
împrejmuiri pe domeniul public şi
primăria le va trimite înştiinţări să

intre în legalitate, să le îndepărteze
de pe domeniul public şi să readucă
spaţiul la starea iniţială.
O altă problemă similară o constituie
grămezile de materiale de construcţii
şi moloz depozitate în faţa caselor
dar şi utilajele agricole parcate pe
domeniul public.
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TIMIŞUL ŞAG SE
PREGĂTEŞTE DE DERBI

DUPĂ ŞASE ETAPE disputate în
Divizia D, Timişul Şag se plasează la
mijlocul clasamentului judeţean,
cu 9 puncte acumulate, debutul
bun al echipei fiind urmat de alte
două victorii dar şi trei înfrângeri.
În ultimul meci disputat la Dudeştii
Vechi băieţii antrenaţi de Adrian
Ianoşev au pierdut cu scorul
2-0. Rămân însă vii în memoria

Acţiune de colectare a
electrocasnicelor uzate

SÂMBĂTĂ, 4 OCTOMBRIE 2014,
Primăria Şag în colaborare cu SC ROREC SRL organizează o acţiune de
colectare a aparaturii electrocasnice
uzate de pe raza comunei. Acţiunea
se va desfăşura între orele 10.00 –
16.00, punctul de colectare fiind
amenajat în curtea primăriei.

rate de aer condiţionat (complete) se
vor oferi tichete valorice de 20 de lei.

Pentru aparate electrocasnice mari
(frigidere, congelatoare, combine
frigorifice, etc) se vor oferi tichete valorice în valoare de 40 de lei.

Pentru mai multe informaţii
contactaţi numărul de telefon
TelVerde 0800.444.800, număr
apelabil gratuit din orice reţea de
telefonie fixă sau mobilă, zilnic între
orele 9.00-17.00,

Pentru maşini de spălat rufe sau apa-

Pentru persoanele care nu au posibilitatea să aducă electrocasnicele
la punctul de colectare, va fi asigurat
transportul gratuit al deşeurilor de la
locuinţă la punctul de colectare.

Foto: Ruga Şagului 2014

microbiştilor ecourile meciului
cu Progresul Gătaia, una dintre
favoritele grupei, pe care echipa
noastră l-a câştigat un binemeritat
3-1. În următoarea etapă ce se va
desfăşura pe 13 septembrie 2014,
Şagul întâlneşte pe teren propriu
Unirea Giroc într-un derbi care se
anunţă incendiar.

RUGĂ DEOSEBITĂ
LA ŞAG

O ADEVĂRATĂ REUŞITĂ, aşa
poate fi considerată ruga Şagului
din acest an. Un succes la care
a contribuit din plin vremea
excelentă dar şi buna organizare,
atât din partea parohiei ortodoxe,
prin eforturile preotului Săvoiu,
cât şi prin contribuţia Primăriei.
Muzica a fost apreciată iar pofta
de dans nu a lipsit. Un lucru cu
totul şi cu totul îmbucurător a
fost faptul că au participat foarte
mulţi tineri. Lor le-a fost dedicată
seara de duminică, pentru ei fiind
organizată şi o discotecă. Cea mai
frumoasă sărbătoare a comunităţii
s-a încheiat cu promisiunea că
la anul va fi mai frumoasă şi mai
mândră.
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Despre primarul Ioan Filip a rămas
în amintirea bătrânilor spiritul de
gospodar, preocuparea pentru încurajarea economiei dar şi plantările
masive de tei, stejari şi plopi din zone
precum Gara Timişeni, Cimitir, Parcul
Central. Tot el a plantat cei doi stejari
ai „Unirii” din faţa actualului muzeu.
După cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu începutul perioadei
comuniste, la conducerea comunei
au fost instalaţi primari proveniţi
din rândul muncitorilor şi pentru
perioade scurte de timp. Este vorba despre Theodor Simici (1945 –
1947), Vasile Ignea (1947 – 1948),
Ioan Zdreanţă senior (1948 – 1950),
Francisc Halasy senior (1951-1952),
Ioan Donciu (1953-1955) şi Dorin
Birău (1955 – 1958). Este o perioadă
tulbure din istoria comunei, marcată
de sechelele războiului, de sărăcie,
jafuri, totul pe fondul unei grele ocupaţii ruseşti.
Situaţia începe să se schimbe odată
cu instalarea primarului Pahonţu
Chiriac, în 1958. Locotenent în
rezervă, s-a căsătorit cu o şăgeancă
şi s-a stabilit la Şag. Fire deschisă,
veselă şi optimistă, a condus localitatea cu multă pricepere, drămuind
bine bugetul local. Nu se dădea înlături de la „munca de jos” şi cu lopata
şi mistria, a lucrat cot la cot cu zidarii
satului la ridicarea Şcolii Generale.
A condus Primăria până în 1964. A
fost urmat, pentru o scurtă durată de
timp de Alexandru Kiss (1964-1965)

apoi de Iosim Jebeleanu (19651968) şi Grigore Cinca (1968-1969).
Un primar longeviv, care a condus
comuna timp de 10 ani (1969-1979)
a fost Dorin Puta. Cunoscut în comunitate drept „primarul înţelept şi
drept”, s-a impus prin conştiinciozitate, corectitudine, muncă în echipă.
Sub conducerea lui s-a realizat baza
de agrement de pe malul Timişului, centrul comercial al cooperaţiei,
motelul, magazinul mixt, clădirea
croitoriei şi multe altele.
Pentru prima dată în istoria comunei,
în 1979 a fost instalat un primar-femeie în persoana Corneliei Moşoiu.
Absolventă a Facultăţii de Litere din
Timişoara, a administrat cu pricepere
problemele Primăriei şi s-a remarcat
printr-o serie de investiţii edilitare
precum extinderea reţelei de apă,
înfiinţarea microfermei de animale,
repararea dispensarului, construcţia
celor trei blocuri de locuinţe pentru specialişti etc. Doamna Moşoiu
a condus comuna până în septembrie 1989. Ea a fost urmată de Ioana
Sturz, ultimul primar din perioada
comunistă. A funcţionat doar trei
luni, până în decembrie 1989 şi declanşarea Revoluţiei.
După 1989, conducerea comunei
Şag intră pe cu totul alte coordonate.
Ioan Stănescu (1990-1992), Gheorghe Sârbovan (1992-1996), Doru
Doran (1996-2000) şi Venus Oprea
(2000 – prezent), completează
tabloul primarilor comunei Şag de-a
lungul istoriei.
Sursa: Monografia Şagului de Mioara
Stancu)

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 !

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Claudiu Filimon tel. 0726.746.418
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII

Răuţ Ioan cu
Micodin Luminiţa
Oprea Neculai cu
Bălici Liliana
Casă de piatră!

DECESE

Mirţa Doina
Dumnezeu să o odihnească
în pace!

publicitate

TREBUIE SPUS că în toată istoria administraţiei şăgene, deseori cel care
avea să devină primar îşi făcea mai
întâi „ucenicia” în Primărie înainte de
a prelua frâiele comunei. Un obicei
sănătos. Aşa s-a întâmplat şi în perioada în care primar a fost Iosif Auberman. Mâna dreaptă i-a fost Ioan
Filip (senior), care în 1945 a preluat
ştafeta de la mentorul său.
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Primarii Şagului
de-a lungul istoriei (II)

