De ce sărbătorim Sfintele Paşti la date diferite?
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Bugetul local 2013
CONSILIERII Locali au adoptat bugetul local al comunei
Şag pe anul 2013, cu două
luni mai târziu decât anul trecut, fapt care duce la întâr
zieri pe toată linia în planurile
primăriei. Motivul principal
ţine de adoptarea tardivă a
bugetului naţional, de care depind autorităţile locale.
Din totalul veniturilor, 41,2%
sunt venituri proprii, adică
impozite, taxe, concesiuni sau
vânzări de terenuri. Un capitol important, care reprezintă
21,2 % din buget, sunt sumele
defalcate din TVA pentru plata salariilor şi cheltuielilor de
la şcoală, salariile asistenţilor
personali şi indemnizaţiile
persoanelor cu handicap, dar
şi ajutoarele de încălzire. Nu
în ultimul rând, 21.8 % sunt
sumele defalcate din impozitul pe venit şi cotele pentru
echilibrare.
La capitolul cheltuieli, ponderea cea mai mare o deţin
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investiţiile, pentru care au fost
alocaţi 45% din bani. Este vorba despre investiţiile în drumuri, baza sportivă, trotuare,
sistem de supraveghere video,
copertină la capelă etc. Al doilea mare capitol este legat de
materiale ocupă şi ele un rol
important în buget, ele ridicându-se la 29,5%. Cheltuielile de
personal sunt al treilea mare
capitol, cu 24,5% din buget.
Din aceşti bani, cea mai mare
parte se duc pe salariile cadrelor didactice. În fine, cheltuielile cu asistenţa socială se ridică
la 1% din buget.

DIFERENŢE DIN BUGET
2012
Total buget
3.719.000
Cote primite de la CJT
1.335.000
Cote defalcate din TVA
853.000

2013
5.183.700
250.000
1.099.000

Dragi şăgeni,
Se apropie
sărbătorile
Pascale, un
prilej pentru
noi toţi să fim mai buni şi mai
înţelegători. Fac un apel la
dumneavoastră să încercaţi
ca în această perioadă care a
mai rămas până la Paşti, să
daţi mai multă atenţie modului în care arată spaţiul din
faţa caselor.
În urmă cu 20 ani, în această
perioadă, germanii din sat
încă mai forfoteau pe străzi şi
se îngrijeau de curăţenie până
în cele mai mici detalii. Mulţi
dintre noi am păstrat acel
obicei, alţii au început să-l
uite. Încercaţi să lăsaţi deoparte interesul strict personal
şi să vă gândiţi că şi cei din
jurul vostru vor să trăiască
într-un loc plăcut, curat,
frumos. Am încredere că veţi
găsi înţelegere şi veţi şti ca
împreună cu familia şi vecinii, să luaţi cele mai potrivite
măsuri de curăţenie.
În încheiere, vă doresc ca de
aceste sărbători să petreceţi
clipe de neuitat alături de cei
dragi şi numai realizări!
Hristos a înviat!

Venus Oprea, primar
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Petiţie către Parlamentul European pe tema
gropii de gunoi

PE adresa Primăriei a sosit o
comunicare din partea domnului Jean Pierre Pascal, cetăţean
francez care locuieşte în Şag şi
care a transmis o petiţie către
Parlamentul European cu privire la problema gropii de gunoi.

Comisia de Petiţii i-a răspuns
următoarele:
„Petiţionarul
afirmă că depozitarea deşeurilor
menajere la depozitul de deşeuri
din localităţile Parţa-Şag a fost
sistată în anul 2008, în conformitate cu HG 349/2005, care
transpune Directiva 1999/31/
CE a Consiliului din 26 aprilie
1999 privind depozitele de
deşeuri. Petiţionarul a sesizat în
nenumărate rânduri autorităţile
locale cu privire la faptul că depozitul este în continuare folosit
pentru depunerea deşeurilor
menajere şi industriale. Garda
Naţională de Mediu a făcut un
control la faţa locului şi a concluzionat că nu s-au observat
descărcări de deşeuri. Cu toate
acestea, petiţionarul a angajat o
firmă privată care a strâns dovezi
despre modul în care mai multe
autocamioane aparţinând operatorului de salubritate (SC Retim Ecologic Service Timişoara)
descarcă în mod ilegal deşeuri
industriale, chimice, electromenajere şi de mari dimensi-

uni în depozitul de deşeuri. De
asemenea, câţiva reprezentanţi
ai primăriei au mers la faţa
locului şi au observat aceleaşi
iregularităţi. Petiţionarul solicită
investigarea de urgenţă a acestei situaţii, deoarece poluarea
afectează solul, apa, aerul şi
pune în pericol sănătatea localnicilor”.
În răspunsul primit de către
Jean Pierre Pascal de la instituţia
europeană se mai arată că: „Depozitele de deşeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin
Directiva 1999/31/CE1 privind depozitele de deşeuri. Articolul 13 din Directivă prezintă
cerinţele detaliate privind procedurile de închidere şi de
posttratare în momentul în care
depozitul de deşeuri urmează să
fie închis. De asemenea, Decizia
privind criteriile de admitere a
deşeurilor stabileşte condiţiile
detaliate
privind
admiterea

acestora în depozitele de deşeuri
pentru a împiedica depozitarea
lor neautorizată. Această decizie
prevede că fiecare încărcătură
de deşeuri admisă într-un depozit de deşeuri trebuie să facă
obiectul unei inspecţii vizuale
înainte şi după descărcare, precum şi că documentele necesare
trebuie verificate.”
Analizând petiţia, Comisia de
Petiţii de la Parlamentul european notează că „ trebuie verificate, împreună cu autorităţile
române, următoarele aspecte:
- Care este statutul juridic actual al depozitului de deşeuri?
- Depozitul de deşeuri este
încă operaţional sau este supus procedurilor de închidere/
posttratare?
- Au fost verificate acuzaţiile
petiţionarului
adresate
autorităţilor competente (inclusiv activitatea presupusului
deţinător de deşeuri - SC Retim
Ecologic Service) şi, dacă da,
care sunt constatările detaliate
ale acelor cercetări?”
În concluzie „Comisia va contacta autorităţile române în vederea
solicitării unor clarificări cu privire la problemele menţionate
anterior.”

Pe scurt
CAMERE DE
SUPRAVEGHERE
A ÎNCEPUT montarea camereleor de supraveghere în comună,
în cele mai importante puncte şi
acolo unde se ştie că sunt pro
bleme. “Colaborăm cu Poliţia
locală pentru funcţionarea sistemului şi vrem ca infracţionalitatea
să scadă drastic”, spune primarul. În completarea acestor
măsuri de siguranţă, consilierul
local Doru Ciogescu reia apelul
la cei interesaţi să se constituie
pentru a aduce o firmă de pază

şi protecţie cu dispecereat la Şag.

domeniul public.

PĂSĂRI DE CURTE PE
DOMENIUL PUBLIC
VENIREA primăverii a determinat mulţi cetăţeni să dea
drumul păsărilor de curte pe
străzile din comună, unde
pasc în voie. Numai că acest
lucru este interzis prin regulamentul local şi se pedepseşte
cu amendă. De aceea facem
apel la cei în cauză să-şi ţină
animalele de curte în propria
gospodărie şi să nu le lase pe

“PLAJA” DE LA ŞAG
1 MAI este data în care începe cu adevărat “asaltul”
orăşenilor la “plaja” de la Şag.
Primăria reaminteşte că acel
spaţiu este o păşune a comunei adiacentă râului. Este
de aşteptat ca problemele
acolo să reapară şi de aceea
facem un apel la înţelegerea
cetăţenilor, pentru a limita
aruncarea deşeurilor în locuri
nepermise.
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De ce sărbătorim Sfintele Paşti la date diferite?
ESTE o întrebare la care mulţi
dintre noi au încercat să afle
răspunsul, dar puţini au fost
aceia care l-au şi aflat. Anul acesta, creştinii catolici au sărbătorit
Sfintele Paşti
la data de
31
martie,
în timp ce
ortodocşii
celebrează
Sfintele Paşti sau Învierea Domnului cinci săptămâni mai târziu,
pe data de 5 mai, aceasta fiind
cea mai mare diferenţă între cele
două sărbători pascale ale Bisericii catolice şi ortodoxe. Există
şi ani în care Sfintele Paşti sunt
sărbătorite în aceeaşi zi, cum a
fost în anii 2010 şi 2011 şi cum
va fi şi în anul 2014, iar de cele
mai multe ori diferenţa dintre ele
este de o săptămână, catolicii fiind
întotdeauna cei care sărbătoresc
mai devreme Învierea Domnului.
Sfintele Paşti au fost prăznuite de
la început în toată lumea creştină.
Însă, au existat deosebiri regionale în ceea ce priveşte data şi
modul sărbătoririi. În primele
secole, creştinii din părţile Siriei
şi Asiei Mici, prăznuiau Paştile
Crucii (moartea lui Hristos) la
data de 14 Nisan (Nisan - prima
lună a anului civil în calendarul
ebraic, n.r.), apoi Paştile Învierii
(Învierea Domnului) la 16 Nisan.
Alţi iudaizanţi de prin părţile Antiohiei serbau Paştile duminica,
dar aveau grijă ca acea duminică
să cadă totdeauna în cadrul
săptămânii azimilor iudaice, chiar
dacă, din cauza calendarului eronat al evreilor, cădea înainte de
echinocţiul de primăvară.
Cei mai mulţi creştini din Egipt,
Grecia şi Apus, sărbătoreau
Sfintele Paşti în aceeaşi zi din
săptămână în care a murit şi a
înviat Hristos. Moartea lui Hristos
era sărbătorită totdeauna în Vinerea cea mai apropiată de 14 Nisan, numind-o Paştile Crucii, iar
Învierea în Duminica următoare,
care cădea totdeauna după 14
Nisan sau după prima lună
plină care urma echinocţiului de

primăvară, duminica pe care o
numeau Paştile Învierii.
Pentru a se realiza o uniformizare
a sărbătoririi Sfintelor Paşti, în
cadrul primului sinod ecumenic
de la Niceea, din anul 325, s-a
stabilit: Paştile vor fi serbate totdeauna duminica. Ea va fi imediat următoare lunii pline de după
echinocţiul de primăvară. Când
data Paştilui iudaic (adică 14 Nisan) cade duminica, Paştile creştin
va fi serbat duminica următoare,
pentru a nu fi serbat o dată cu cel
iudaic, dar nici înaintea acestuia
(pentru că evreii serbau eliberarea din robia egipteană, pe când
creştinii serbează Învierea Domnului).
Nici
după
Sinodul de la
Niceea
n-au
încetat
deosebirile între
diferitele
regiuni ale lumii creştine,
în
ceea
ce
priveşte data
serbării Sfintelor Paşti şi din
nefericire, nici astăzi nu există
uniformitate în această privinţă
între Apusul şi Răsăritul creştin.
Această situaţie se datorează faptului că bisericile calculează data
pentru serbarea Învierii Domnului după calendare diferite. Astfel,
dacă credincioşii catolici folosesc
calendarul gregorian, iar Sfintele
Paşti respectă data calendarului
astronomic, ortodocşii folosesc
calendarul iulian. Astfel, catolicii calculează data Sfintelor Paşti
după o formulă de calcul a lunii pline de după echinocţiul de
primăvară, în timp ce ortodocşii
calculează în funcţie de luna plină
astronomică.
Un alt motiv care a condus la
sărbătorirea separată a Sfintelor Paşti de către
catolici şi ortodocşi
este Marea Schisma, care a avut loc
în anul 1054, când
cele două Biserici

s-au separat: Estul
ortodox devenind Biserica
Răsăriteană
şi
Vestul
catolic
devenind
Biserica
Apuseană. În anul
1924 s-a hotărât, la
Constantinopol,
o
adaptare a tuturor
Bisericilor Ortodoxe la calendarul
îndreptat, gregorian. Însă, unele
Biserici Ortodoxe nu au reuşit să
pună în aplicare această hotărâre.
Astfel, Patriarhia Ierusalimului,
Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica
Ortodoxă Sârbă păstrează calendarul neîndreptat, iulian. Pentru
a menţine o unitate ortodoxă în
serbarea Sfintelor Paşti, din anul
1927, s-a luat hotărârea ca şi Bisericile care au adoptat calendarul
cel nou, să serbeze Sfintele Paşti
după calendarul neîndreptat. De
aici vine uneori şi diferenţa dintre
Sfintele Paşti serbate pe stil vechi
şi cel serbat pe stil nou.
Ca să se înlăture însă dezacordul
acesta dintre diferitele Biserici
ortodoxe şi pentru a se stabili o
uniformitate în întreaga Orto
doxie, Bisericile care au adoptat
calendarul îndreptat au stabilit,
în anul 1927, prin consens general, ca Învierea Domnului să fie
serbată în toată creştinătatea
ortodoxă după Pascalia stilului
vechi, adică odată cu Bisericile
rămase la calendarul neîndreptat,
iulian, iar Naşterea Domnului să
fie serbată la aceeaşi dată la care o
serbează şi creştinii catolici, după
calendarul îndreptat, gregorian.
În încheiere doresc să transmit un
mesaj tuturor creştinilor care în
data de 5 mai sărbătoresc Sfintele
Paşti: ’’Noaptea Sfântă a Învierii
Domnului să vă lumineze sufletele
pentru a fi mai buni, mai curaţi,
mai înţelegători şi
mai apropiaţi de
Dumnezeu! Sfinte
Paşti fericite alături
de cei dragi!’’ 		
Precup
Andrei-Daniel
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Postul de Poliţie Şag vă informează:
atenţie la fraudele prin telefon
Având în vedere creşterea
fenomenului infracţional constând în aceea că, diverse persoane contactează telefonic
cetăţeni din comuna Şag şi
susţin că sunt reprezentanţi
ai unor companii de prestigiu (Romtelecom, Vodafone,
Orange etc.), afirmând faptul că persoana contactată
este câştigătorul unui premiu
care constă în sume de bani
sau bunuri de valoare pentru
a cărui validare sunt necesare date cu caracter personal şi depunerea unor sume
de bani prin transfer bancar
sau mandat poştal, vă aducem la cunoştinţă următoarele

măsuri de prevenire, pentru a
nu deveni următoarea victimă:
• Nu daţi curs discuţiilor telefonice cu persoane necunoscute
• Nu comunicaţi date personale (CNP, seria şi nr. actului
de identitate, codurile PIN ale
cardurilor etc.)
• Nu depuneţi sume de bani
în contul/numele persoanelor
necunoscute
• Nu reîncărcaţi cartele valorice pre-pay în numele altor
persoane
• Nu dezvăluiţi telefonic date
cu privire la adresa, starea
financiară şi locurile în care

’’Lumina şi căldura Sfintelor Paşti să
ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile
spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim
mai buni, să ne bucurăm din plin de
frumuseţea tuturor lucrurilor care ne
înconjoară şi să dăruim iubire celor
dragi!’’
Preot paroh
Săvoiu Gheorghe

Primăria şi Consiliul Local Şag
urează tuturor cetăţenilor un
Paşte fericit alături de cei dragi!
Hristos a înviat!

păstraţi
bunuri
de
valoare sau
bani.
Înainte
de
a da curs
solicitărilor
de acest fel
consultaţi
persoane abilitate pentru a vă
îndruma şi a vă acorda sprijin.
Adoptaţi
o
conduită
antivictimală corectă.
Şef post Poliţie
Agent principal de poliţie
Szasz Toma Robert

HRISTOS A ÎNVIAT

Echipa
primăriei
formată din
Bădăi Ştefan,
Niergeş Petru,
Laboş Cristina,
Radu Maria, Ioana Jicoane,
Maricica Vătămanu, Florica
Sala, Alina Cristina Neamţ,
Marcela Băran, Dan David,
Dorian Ciogescu, Romeo
Roşu, Maria şi Ştefan Ciofu,
Sorin Brînzoi şi nu în ultimul rând, primarul Venus Oprea, vă urează Paşte
fericit! Hristos a înviat!

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE
nu au fost

