SE CAUTĂ POMPIERI VOLUNTARI!

CETĂȚENII care vor să se alăture corpului de pompieri voluntari ai comunei Șag au acum
posibilitatea să se înscrie la Primărie. Detalii în pagina 3.
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Prioritățile anului 2016: interviu
cu primarul Venus Oprea

DOMNULE PRIMAR, CE ADUCE
ANUL 2016 PENTRU COMUNA
ȘAG? CE INVESTIȚII V-AȚI PROPUS SĂ REALIZAȚI?
Să știți că propunerile mele de investiții totdeauna au venit în urma discuțiilor cu cetățenii și din ceea ce văd
că au nevoie cu prioritate. Chiar dacă
e un an mai dificil, un an al alegerilor,
trebuie să ne vedem mai departe de
administrație. Cea mai mare investiție este cea de 5 milioane de euro
prin Asociația Apă Canalizare, bani
europeni care vor veni prin POS Mediu. S-a făcut deja caietul de sarcini și
acum se lucrează pentru licitație.

Pe lângă asta, acoperim restul investițiilor, o parte din resurse proprii, o
parte din cotă de TVA, din defalcarea din impozitul pe venit, dar acum
așteptăm să vedem sumele exacte
ce vor veni de la Consiliul Județean
pentru că acolo se schimbă criteriile
din an în an. Din bugetul nostru, sper
să fie ca anul trecut, am cuprins câteva investiții, urmând ca în ședința
din ianuarie, în funcție de banii care
vin, să le cuprindem și ca valoare.

CONCRET, LA CE INVESTIȚII VĂ
REFERIȚI?
Noi avem 12 proiecte aprobate prin
Consiliul Local. Aș începe cu lucrarea
care a rămas de anul trecut: extindere și etajare corp clădire PSI, lucrări
și execuție. Am amânat-o pentru că
nu era o urgență, dar anul acesta ne
apucăm sigur de ea. Apoi vom continua lucrările de reparații la drumuri
comunale cu precădere în zona Mănăstirii unde mai avem de pietruit,
apoi mai avem două drumuri importante care trebuie intabulate. Anul
acesta vom continua și cu reparații și
extindere de trotuare, în limita fondurilor disponibile.

Foarte important este că ne-am decis să extindem grădinița, pentru că
nu mai face față cererii. Părinții ne-au
solicitat să avem și program prelungit, dar și creșă. Vrem să extindem
grădinița, să etajăm un corp și să o
mutăm pe toată acolo, iar în cel deal doilea să facem creșa. Anul acesta
vom face proiectarea și vom depune
dosarul pentru a obține finanțare de
la Ministerul Învățământului.

La capitolul drumuri avem ca prioritate asfaltarea drumului care duce la
Peciu, de la Mecanică până în strada
a II a, și care este distrus. Mai asfaltăm și pe strada a II-a și a IV-a. Apoi
avem de anul trecut în plan să achiziționăm în programul Rabla un nou
autoturism, am tot amânat că nu era
prioritar, dar cel existent are deja
peste 13 ani și costă mai mult întreținerea lui.
(continuarea în pagina 2)

Sediu de buletine la Șag

PRIMĂRIA intenționează să înființeze la Șag un serviciu de eliberare
a buletinelor de identitate care să
faciliteze obținerea documentelor
de către locuitorii comunei noastre
și nu numai. Noul centru ar putea
deservi mai multe unități administrative din zona noastră, cum ar fi
comunele Pădureni, Parța sau Peciu
Nou. Comune precum Moșnița sau

Ghiroda au deschis astfel de centre
ce s-au dovedit foarte utile. Primarul spune că a identificat un spațiu

adecvat acestui tip de activitate și
anume fostul birou notarial din localitate. ”Vreau să propun Consiliului
Local să aprobe acest proiect, ca să
nu mai punem oamenii pe drumuri
pentru documente. Avem și un spațiu bun care nu necesită investiții și
cred că ar fi benefic pentru cetățeni”,
spune edilul.
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SCUTIRILE LA TAXE ȘI
IMPOZITE POTRIVIT NOULUI COD FISCAL

VĂ REAMINTIM faptul că locuitorii trebuie să vină la Biroul de
Taxe și Impozite din Primăria Șag
până la data de 31 martie 2016
cu o schiță a proprietății (casă,
anexe, teren) și cu următoarele
documente: copie după buletin
(carte de identitate), copii ale documentelor de proprietate pentru
clădiri, terenuri și ale mijlocului de
transport pentru care se dorește
scutirea (contract, titlu de proprietate, extras de carte funciară, certificat de moștenitor etc.); copie a
certificatului de încadrare în grad
de handicap; copie a legii-decret
pentru persoanele deportate sau
a legitimației de veteran de război,
văduvă de război.
Cei care vor veni după data de 31
martie 2016 vor trebui ca în loc de
schiță să aducă un plan topografic, executat de o firmă de profil,
act care costă destul de mult. De
asemenea, cei care vin după 31
martie 2016 nu mai beneficiază de
scutiri sau reduceri de la plata impozitelor decât din anul 2017. Ca
atare, ei vor plăti obligațiile către
bugetul local în întregime. Relații
suplimentare pot fi obținute de la
Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Șag.

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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(continuare din pag.1)

Avem în plan și achiziția corpului de
clădire a școlii vechi, din resurse proprii. S-au deblocat situația, s-a dat HG
de atribuirea, acum Biserica Catolică
o trece pe numele ei, iar Consiliul Local e pregătit să facă o evaluare ca să
cuprindem banii să o cumpărăm.
Pe lista de investiții am mai adăugat
și lucrările la instalația de iluminat
la arena de fotbal, nu vrem să abandonăm proiectul, dar dacă nu primim fonduri nu se va face anul ăsta
pentru că nu consider că e prioritar.
Avem și un proiect pentru execuția
unui complex sportiv în zona de PUZ
Vest, dar să vedem ce fonduri vom
primi și cum putem să îl finanțăm.
Pe fonduri europene avem un proiect pe care vrem să îl depunem,
pentru montarea de panouri fotovoltaice la Școala Generală și la Primărie.
Pentru Zona Mănăstire, am pregătit
un proiect de extindere a rețelei de
iluminat stradal pe drumul spre Mă-

Introducerea canalizării, cel mai
important proiect al anului
năstire. S-a putut face pentru acolo
unde drumul este în domeniul public și cetățenii de acolo trebuie să
știe că nu suntem pasivi, acționăm
unde este proprietatea primăriei.
MULTE DE FĂCUT, DAR PUȚIN
TIMP LA DISPOZIȚIE! AȚI ANUNȚAT CĂ NU MAI CANDIDAȚI...
Dacă le facem pe astea și canalizarea,
va fi cel mai fructuos an de când sunt
eu primar, fiind vorba de 5 milioane
de euro. Am mai avut noi proiecte,
cu gaz, apă, blocul social, dar asta ar
fi cea mai mare sumă. Nu doar datorită Primăriei, ci datorită asocierii și a
faptului că Aquatim are experiența
acumulată.
(continuarea în pagina 3)

În ședința din 21.12.2015, Consiliul Local a aprobat, la propunerea primarul
Venus Oprea, lista cu principalele investiții propuse a se realiza în anul 2016,
după cum urmează:

NR
1.
2.
3.
4.
5.

INVESTIȚII PROPUSE
PENTRU A SE REALIZA ÎN ANUL 2016

Extindere și etajare corp clădire remiză PSI – lucrări de execuție
Lucrări de reparații drumuri comunale „pietruire”
Reparații trotuare în comuna Șag
Extindere și etajare corp clădire Grădinița Șag, proiect și execuție
Reparații străzi: asfaltare str. a II-a, de la secția mecanică până la DJ;
secțiuni: între str. a II-a și str. a IV-a (de la locul de joacă până la postul electric de transformare) și între str. I-a și str. a II-a. Intrările: str. a
VI-a, str. a VII-a și str. a IX-a și a X-a
6. Achiziționare autoturism
7. Achiziție corp clădire „Școala veche”
8. Lucrări de execuție „Instalație de iluminat nocturn la arena de fotbal”
9. Achiziționare ambarcațiune „Dragon Boat”
10. Montare panouri fotovoltaice la Școala Gimnazială și primărie
11. Proiect și execuție Complex sportiv
12. Extindere rețea de iluminat public pe drumul comunal DP 12 Șag
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Cât despre planurile mele personale... În primul rând vreau să le transmit cetățenilor că 2016 va fi un an
bun și le mulțumesc pentru colaborare! Îi asigur că, având în vedere
accesarea acestor sume, eu voi candida ca și consilier, nu ca și primar,
ca să mă asigur că se va duce la îndeplinire cel mai important proiect,
cel de canalizare pentru că, în afară
de canalizare, Șagul are acum tot ce
are orașul: drumuri, școală, grădiniță,
apă. Ca atare, îi asigur pe cetățeni că
sunt alături de ei, de la vară voi lipsi
ca și primar, dar candidez consilier.
VIITORUL PRIMAR VA REUȘI SĂ
FACĂ FAȚĂ CERINȚELOR CETĂȚENILOR?
Dar să știți că nu numai primarul
conduce comuna, se conduce prin
legi și prin hotărâri de consiliu local.
Eu renunț pentru că așa am promis,
că voi renunța când ies la pensie și
trebuie să lăsăm loc și la tineri, să îi
pregătim. Am intuit foarte bine, se

vede clar că și asta vrea și populația
țării, o schimbare. Nu spun că noi,
primarii mai vechi, am avea ceva rău,
dar e foarte firesc când stai 20 de ani
într-o primărie să te erodezi. E nevoie și de puterea de muncă, entuziasmul și dorința de a face a celor tineri.
Dar aș vrea îi asigur pe angajații primăriei că vor rămâne aici, că în campaniile electorale se spun multe, că îl
schimbă pe unul sau pe altul. Dar un
primar nu poate să vină nici cu tata,
nici cu mama, nici cu fratele, ei sunt
funcționari publici cu experiență. De
asta a mers prost în țara asta, că fiecare a venit cu oamenii lui, și ca atare
rezultatele se văd. Bineînțeles, se întâmplă, 1-2 persoane se pot schimba
dacă unde nu își fac treaba, dar eu vă
spun că în Primăria Șag nu am avut
probleme și funcționarii, pe sumele
pe care stau să mă gândesc cum am
reușit să îi țin aproape timp de 20 de
ani, pe salarii așa de mici. Au iubit și
ei, ca și mine, comuna asta, că altfel
plecau cu toții de mult.

Modernizarea cabanei
de la Timiș

LUCRĂRILE la cabana de la Timiș se
apropie de finalizare, iar rezultatul
se arată a fi deosebit. Investiția, care
se ridică la aproape un miliard de
lei vechi, va da un impuls practicării
sportului și desfășurării de competiții sportive pe raza comunei noastre.
Autoritățile locale au fost de acord
să achiziționeze clădirea de la Liceul Auto din Timișoara, care nu a mai
avut posibilitatea să o întrețină.
În principiu, cabana va fi folosită
pentru cazarea sportivilor, în special a celor care practică caiac-canoe,
urmând să aibă patru camere cu mai
multe paturi.
Nu întâmplător, consilierii locali au

dat undă verde achiziționării unei
bărci de competiție tip „Dragon
Boat”, ce va putea fi pusă în valoare
în viitoarele concursuri de profil.
Pentru ca zona din jurul cabanei să
fie atractivă pentru toată lumea, se
vor face lucrări mai ample de amenajare a malurilor Timișului.
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VĂ REAMINTIM că Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență
din cadrul Primăriei Șag recrutează personal pentru a face parte din
corpul pompierilor voluntari ai comunei. Potrivit legii, persoana care
solicită să se încadreze ca voluntar
în serviciile de urgență voluntare
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în unitatea
administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al Comunei
Şag beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18

ani şi 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere
medical;
d) să nu fi fost condamnat pentru
săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele
care:
a) au satisfăcut serviciul militar în
termen sau cu termen redus, în
specialităţile: pompieri, protecţie
civilă, geniu, transmisiuni, chimie,
medicină, marină;
b)au absolvit cursurile specifice
adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.
Promovarea personalului voluntar
din serviciile de urgenţă voluntare
se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.
Cererile se pot depune la Primărie
în intervalul orar 08-16 cât și pe
adresa de email svsu_sag@yahoo.
com.
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Principalele taxe și impozite
locale

tat și în numerele trecute, aleșii locali
au optat să nu crească nivelul dărilor.
În continuare, pentru exemplificare,
vă prezentăm doar câteva dintre cele
mai importante taxe și impozite valabile în comuna Șag la nivelul anului
2016.

Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal
5 lei
Taxa pentru eliberare certificat urbanism
6 – 14 lei
Tarif de închiriere a suprafețelor de teren
2 lei/mp/lună
(comerciale) din zona drumurilor comunale
Tarif minim de concesionare terenuri propri- 0,75 lei/mp/an
etate publică – pt. activități economice*
Tarif minim de concesionare terenuri
0,30 lei/mp
proprietate publică – pt. construcții
locuințe*
Impozit pe teren intravilan
889 lei/ha
Impozit pe teren
Intravilan
Extravilan
Teren arabil
28 lei/ha
50 lei/ha
Pășune, fâneață
21 lei/ha
28 lei/ha
Vie
46 lei/ha
55 lei/ha
Livadă
53 lei/ha
56 lei/ha
Pădure
28 lei/ha
16 lei/ha
Teren cu ape
15 lie/ha
34 lei/ha
Impozitul pe mijloace de transport
Autoturisme și motociclete cc <1.600 cm3
8 lei/ 200 cm3
Motociclete cc >1600 cm3
9 lei/200 cm3
Autoturisme cc 1.601 cm3 – 2.000 cm3
18 lei/200 cm3
Autoturisme cc 2.001 cm3 – 2.600 cm3
72 lei/cm3
Autoturisme cc 2.601 cm3 – 3.000 cm3
144 lei/200 cm3
Tractoare înmatriculate
18 lei/cm3
*Tarifele minime de concesionare se cuantifică prin aplicarea de procente suplimentare în cazul existenței de utilități publice, respectiv se scade în anumite
cazuri speciale.
Tabloul complet al taxelor și impozitelor locale poate fi consultat la sediul
primăriei sau pe site-ul oficial al instituției, la secțiunea ”Impozite și taxe”.
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

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
Cabinetul stomatologic
DR. CHIRILĂ GABRIELA,
str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical) efectuează
tratamente stomatologice
şi prin Casa de Asigurări
de Sănătate în limita unui
plafon disponibil.
Tel: 0722.163945.
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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publicitate

NOUL COD FISCAL aplicabil de la
1 ianuarie 2016 a adus o serie de
schimbări în modul de calcul și nivelul taxelor și impozitelor locale,
unele general obligatorii, altele dependente de dorința administrației
locale. La Șag, după cum v-am rela-

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE
Mezei Gheorghe
Demian Ecaterina Elisabeta
Soruica Floare
Postelnicu Floare
Stancu Roman
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

