CURĂȚAREA ZĂPEZII ȘI A GHEȚII DE PE TROTUARE ESTE OBLIGATORIE
În cazul căderilor de zăpadă și de formare a gheții pe trotuare, locuitorii au obligația să acționeze prompt
pentru curățarea trotuarelor din fața propriilor gospodării.
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Editorial

Șăgenii sunt conștiincioși la plata
taxelor și impozitelor locale

LA FINELE ANULUI trecut, Primăria
Șag a tras linie și a contabilizat încasările din taxe și impozite locale, iar
rezultatul a fost unul peste așteptări.
Nu mai puțin de 91% din veniturile
anticipate au fost efectiv colectate,
ceea ce denotă o disciplină tot mai
mare a contribuabililor șăgeni care
înțeleg să-și achite dările față de bugetul local, nu doar pentru că sunt
obligați de lege, ci și pentru că văd
rezultatele concrete ale cheltuirii banilor lor.
turi proprii pe anul 2016, în sume și
procente. Se remarcă depășirea înca„Le mulțumim contribuabililor care sărilor preconizate la unele capitole,
și-au achitat toate taxele și impozi- din concesiuni, închirieri sau taxe și
tele și facem un apel la cei care au impozite pe teren la persoanele jurestanțe să vină la Primărie să și le ridice, semn că economia comunei
achite, pentru că altfel se vor acumu- este în creștere și că baza de impozila tot mai multe și le va fi tot mai greu tare este și ea în creștere.
să le plătească”, a declarat primarul
Flavius Roșu.
Cele mai mici încasări sunt la impozitele datorate pe clădiri datorate
CE IMPOZITE S-AU COLECTAT CEL de persoanele fizice (70%) și juridice (82%), însă aici trebuie remarcat
MAI BINE
În tabelul de mai jos vă prezentăm că foarte multe restanțe sunt datodatele centralizate cu privire la gra- rate de cei plecați în străinătate sau
dul de colectare a principalelor veni- de persoane care au acumulat deja
Nr. crt

Denumire indicator

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impozit pe clădiri de la persoane fizice
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit și taxa pe teren de le persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan
Impozit pe mijloacele de transport deținute de
persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport deținute de
persoane juridice
Venituri din concesiuni și închirieri
TOTAL

7.
8.

Începutul anului
a venit cu planuri mari pentru
administrația pe
care o conduc.
Acum așteptăm
să se adopte bugetul național de către Guvern,
pentru a putea ști cu exactitate
ce sume vom primi. Va urma
apoi adoptarea bugetului local

multe datorii și care nu au bunuri sau
venituri ce pot fi urmărite în scopul
recuperării.
REDUCERE DE 10% PÂNĂ LA
31 MARTIE 2017
Vă reamintim că, pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, care își
achită taxele și impozitele aferente
anului în curs până la data 31 martie
2017, se oferă o bonificație de 10%
din valoarea de plată. După data limită, așadar începând cu 1 aprilie 2017,
contribuabilii plătesc suma întreagă,
la care se aplică majorări de 1% pe
lună sau fracțiune de lună.

Drepturi constatate Încasări realizate
în 2016
în 2016
150.000
105.000
410.000
335.300
185.000
201.300
104.000
108.400
150.000
122.600
170.000
169.400

%
70%
82%
109%
104%
82%
99%

230.000

204.700

89%

160.000
1.559.000

168.500
1.415.200

105%
91%

Școala Șag are un nou director

ȘCOALA cu clasele I-VIII din Șag are
un nou director. Este vorba despre
profesorul Radu Cosmin, cel care a
preluat oficial funcția de conducere a instituției în data de 9 ianuarie
2017. Acesta a fost ales de Consiliul
Profesoral și validat de Inspectoratul
Școlar Județean Timiș, preluând un

mandat valabil pe durata anului șco- „Am preluat cu bine administrația
lar 2016 – 2017.
școlii. Tranziția s-a făcut bine, nu sunt
Profesorul Radu Cosmin are specialitatea sport și a intrat în învățământ în
1999. Activează la Școala din Șag din
anul 2000, fiind unul din cei mai longevivi profesori ai școlii.

probleme de gestiune și vom continua munca aici. Sunt convins că totul
va merge foarte bine în continuare” a
declarat noul director.

de către Consiliul Local și implicit vom ști cum vom distribui
banii pentru investițiile preconizate în acest an.
Vreau să menționez că atât eu
cât și colegii mei suntem foarte
motivați și dornici să facem treabă. Va fi cu siguranță un an foarte încărcat și eu sunt convins că
vom reuși să facem multe lucruri
bune pentru comuna Șag.
Asta nu înseamnă că Primăria se
va putea ocupa de absolut toate
aspectele, pentru că și cetățenii trebuie să participe activ la
viața comunității: de la grija
pentru curățenie și participarea
la activitățile culturale, până
la conlucrarea cu autoritățile
pentru combaterea furturilor și
respectarea deciziilor luate de
Consiliul Local.
Nu cred că în comuna Șag se
mai poate vorbi despre lupte
politice, pentru că nu este un
an electoral, și eu sunt convins
că vom trece peste divergențe
și vom pune umărul cu toții la
ceea ce trebuie să facem bine
pentru comuna noastră.
Flavius Roșu,
primar
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TAXE ELIMINATE
PENTRU FERMIERII
ROMÂNI

ÎNCEPÂND cu data de 1 februarie
2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și
pentru modificarea și completarea
unor acte normative, la Registrul
Comerțului nu se vor mai percepe
următoarele:
1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în Registrul Comerțului:
– cererea de înregistrare în Registrul Comerțului – persoane juridice
– PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria
răspundere) – 250 lei;
– cererea de înregistrare în Registrul Comerțului – persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – PFA, II,
IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe
propria răspundere) – 90 lei;
– cererile de mențiuni simple – 45
lei:
- cerere verificare disponibilitate/
rezervare denumire firmă – PJ/PFA,
II, IF;
- cerere verificare disponibilitate/
rezervare denumire emblemă – PJ;
- declarație model 1 – PJ/PFA, II, IF;
- declarație model 2 – PJ/PFA, II, IF;
- declarație model 3 – PJ/PFA, II, IF;
- cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
- cerere de mențiune operațiune
unică – PJ;
- cerere de mențiuni – PFA, II, IF;
- cerere depunere și menționare
acte – PJ;
- cerere depunere și menționare
acte – PFA, II, IF;
- cerere depunere situații financiare – PJ;
- cerere eliberare duplicat – PJ/PFA,
II, IF;
- cerere îndreptare erori materiale
– PJ;
- cerere îndreptare erori materiale
– PFA, II, IF;
- cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA,
II, IF;
- cerere înregistrare în Registrul
Comerțului – numire lichidator
potrivit art. 31 alin. (4) din Legea
nr. 359/2004 privind simplificarea
formalităților la înregistrarea în
Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și
persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor
juridice, cu modificările și completările ulterioare – PJ;
- cerere înregistrare în Registrul
Comerțului – numire lichidator
potrivit art. 237 alin. (7) din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare – PJ;
– cererile de mențiuni complexe –
220 lei:
- cerere de mențiuni cu două sau
mai multe operațiuni – PJ;
2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;
3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvență – 10% aplicat
la taxele de înregistrare.

Ai buletin de Șag? Cum ar beneficia
comuna dacă toți locuitorii
și-ar înregistra domiciliul aici

ÎN SCRIPTE, comuna Șag are 3.009
locuitori, în realitate, numărul celor
care efectiv trăiesc aici este mult mai
mare. În ultimii ani, tot mai multe
persoane au decis să se așeze la Șag,
să-și construiască locuințe și să se integreze, mai mult sau mai puțin, în
comunitatea șăgeană.
Mulți dintre cei care au reședința la
Șag nu au și domiciliul în comună
iar pentru administrația locală, asta
înseamnă că, oficial, nu sunt înregistrați ca cetățeni ai Șagului, iar asta
afectează finanțele comunei.

„Potrivit formulelor de calcul, atunci
când se împart banii pentru comune,
se ține cont de numărul de locuitori.
Cu cât o localitate are mai mulți locuitori, cu atât primește mai mulți bani
de la bugetul național. Dacă ar fi ca
toți cei care locuiesc aici, să fie înregistrați cu buletin pe comuna Șag,

atunci și bugetul local ar primi mai Pe lângă încasările mai mari, un numulți bani de la București”, explică măr mai mare de locuitori, înregisprimarul Flavius Roșu.
trați oficial, ar ajuta mult comuna
să obțină și alte fonduri, pe diferite
Edilul spune că cea mai bună soluție programe, sau să aibă un cuvânt mai
este ca persoanele nou-mutate în co- mare de spus în situațiile în care se
mună să vină la Primărie să facă de- ține cont de numărul de locuitori.
mersurile pentru obținerea buletinului de Șag: „Este în interesul tuturor, Totodată, multe autoturisme ale repentru că Primăria trebuie să inves- zidenților nu sunt înregistrate la Șag,
tească pentru toți locuitorii comunei, prin urmare impozitele aferente lor
dar banii vin ca și cum ar locui doar se plătesc în altă parte, deși ele folocei cu buletin”.
sesc regulat infrastructura comunei.

Transparență totală în achizițiile primăriei

AVÂND în vedere modificările aduse
legislației achizițiilor publice, Primăria Șag a trecut la o transparență totală a achizițiilor, care nu se mai fac
decât prin licitații organizate potrivit
normelor legale. Astfel, aproape toate achizițiile sunt făcute acum prin
sistemul SEAP (Sistem electronic de
trebuie să fie realizate prin mijloace
achiziții publice), ce pot fi urmărite
electronice.
de oricine și pot fi accesate de firmele interesate.
FIRMELE DIN COMUNĂ, INVITATE
LA LICITAȚII
Dacă anul trecut legea impunea ca
Primarul Flavius Roșu spune că pentru
60% din valoarea totală a achizițiilor
societățile comerciale care activează
publice să se facă prin utilizarea mijpe raza comunei, este o oportunitate
loacelor electronice, de la 1 ianuarie
în plus să participe la licitațiile orga2017, procentul crește la 80% pentru
nizate de Primărie pe SEAP. „Având
anul în curs, iar din anul 2018, abîn vedere că în perioada următoare
solut toate procedurile de atribuire

vom scoate la licitație multe lucrări și
achiziții pentru investițiile pe care le
derulăm, îi încurajez pe toți cei au activități care se potrivesc cu cerințele
noastre, mai ales în construcții, să se
înscrie la licitațiile organizate de noi
în SEAP. Ar fi bine și pentru noi și pentru economia comunei, ca banii să
rămână aici și să lucreze oameni din
comună”, a mai spus primarul care a
lansat și un avertisment: „Trebuie totuși să nu considere că dacă sunt din
comună vor fi favorizați, ci trebuie
să se gândească bine cum pot fi mai
competitivi. Noi respectăm întrutotul
legislația și achizițiile le facem strict
în interesul comunei”, a mai spus edilul.

Timișul Șag, în așteptarea
reluării campionatului

ÎN AȘTEPTAREA reluării campionatului, în primul weekend din luna
martie, Timișul Șag trece printr-o perioadă de pregătire și antrenamente,
chiar dacă vremea de afară a fost una
deosebit de rece.
Nu sunt probleme de lot, până acum
doar 2 jucători și-au anunțat intenția
de a părăsi clubul, iar managementul
echipei nu a avut nimic de obiectat,
fiind vorba de fotbaliști amatori.

„Acum așteptăm cu toții adoptarea
bugetului. Mulțumesc Consiliului
Local și primarului pentru sprijinul
acordat până acum și sper că acest
sprijin va continua”, a declarat managerul clubului, Adrian Ianoșev.

Din martie, pentru echipa mare reîncepe lupta în Liga a IV-a (cea mai
importantă la nivel județean) dar și
pentru echipa a II-a, în campionatul
municipal. În plus, anul acesta se va

pune mare accent pe tineret și se fac
deja selecții la nivelul copiilor pentru
a pregăti două noi grupe de juniori
ce urmează a fi înscrise în competiție
din toamnă.
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Spectacol pentru copii
cu Circul Colosseum

UN SPECTACOL de neuitat a avut loc Copiii au fost extrem de încântați au putut interacționa cu aceștia și
în data de 21 ianuarie 2017, la Casa că, pe lângă trucurile spectaculoase chiar să pună mâna pe animale exotiNațională din Șag. Circul Colosseum puse la cale de artiștii profesioniști, ce precum aligatorul sau șarpele.
a venit pentru prima dată în comuna
noastră și a susținut o reprezentație
care i-a încântat pe toți copiii și părinții care au participat la eveniment.
Spectacolul susținut a fost o premieră
pentru comuna noastră, fiind vorba
nu doar despre numere de circ clasic
ci și dresură de animale, echilibristică, sau show cu pirații din Caraibe.
Primăria Șag a pus la dispoziție Casa
Națională și chiar dacă accesul a fost
unul contra-cost, sala a fost plină. „Ne
dorim să aducem mai multă activitate pe scena culturală a comunei și
vom fi deschiși pentru a primi și alte
concerte sau evenimente cultural-artistice organizate de privați, pe lângă
cele organizate de Primărie. Important este să oferim publicului alternative și diversitate iar Casa Națională
să fie folosită și plină de viață, pentru
că ăsta este rolul ei”, a spus primarul.

Distracție și muzică bună
la ediția 2017 a Balului Ionilor

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag, împreună cu Biserica Ortodoxa Șag, au
organizat în data de 7 ianuarie 2017,
la Casa Națională „Mihai Viteazul”,
sărbătoarea „Balul Ionilor”.
Evenimentul s-a bucurat de mult succes, fiind organizat cu și pentru șăgeni, astfel că inclusiv cântăreții care
au asigurat ambianța au fost tinere
talente ale comunei noastre.
Astfel, la Balul Ionilor au cântat: Adriana Horoba și Formația Ovidiu Balcu, Iasmina Buda, Romina Faul, Medana Manole, Ariana și Cristi Chirici,
Gabriela Vieriu, Iasmina Szentesi.
În mod deosebit, profesorul Ovidiu
Balcu și formația sa de instrumentiști talentați au făcut ca evenimentul
muzical să fie o adevărată reușită.
Felicitări cântăreților și mulțumiri tuturor participanților!

Nu mai dați drumul la câini pe străzi!

VICEPRIMARUL Florin Luca ne-a
informat că în perioada de iarnă s-a
înregistrat un număr tot mai mare de
câini vagabonzi care umblă pe străzile comunei, singuri sau în haite, și nu
de puține ori devin agresivi în preajma oamenilor.

am avut și cazuri de cetățeni din comună care și-au abandonat câinii pe
stradă sau pur și simplu i-au lăsat să
umble nestingherit pe domeniul public, ceea ce nu face decât să atragă
alți și alți câini vagabonzi”, ne-a spus
viceprimarul.

Cu toate că Primăria a cheltuit sume
importante pentru strângerea câini- lor crește din nou. „Sunt și mulți câilor și transportarea lor la adăposturi- ni care vin dinspre oraș, pe câmp, în
le specializate, în câteva luni numărul căutare de mâncare, dar din păcate

El a făcut un apel către toți proprietarii de câini să îi țină în curte și să nu le
mai dea drumul pe stradă, pentru că
riscă să fie ridicați de hingheri.

MĂSURI PENTRU
COMBATEREA
EFECTELOR
FRIGULUI

PE PERIOADA iernii, autoritățile
fac următoarele recomandări către
populaţie:
• Evitarea contactului cu aerul extrem de rece din această perioadă,
mai ales de către vârstnici, bolnavi
cronici cu afecţiuni cardio-respiratorii, reumatismale, renale; copii,
gravide în ultimul trimestru de sarcină, persoane cu dizabilități etc.
• Evitarea unei expuneri prelungite
a mâinilor şi picioarelor la tempe-

raturi scăzute, pentru a se feri de
degerături (în acest caz, trebuie
evitată automedicaţia şi este recomandată consultarea unui medic).
• Îmbrăcăminte şi încălţăminte călduroasa, adecvate sezonului rece.
• Protejarea porţiunilor de piele
descoperite (cu mănuși, fulare, căciuli etc.).
• Alimentaţie bogata în proteine şi
grăsimi nesaturate, precum şi consum frecvent de lichide calde (ceaiuri, supe etc.).
• Evitarea excesului de băuturi alcoolice.
• Acordarea unei atenții speciale copiilor şi evitarea situaţiilor în
care aceştia sunt lăsaţi să aştepte
în interiorul autovehiculelor parcate, părinţii fiind rugaţi să evite
transporturile pe distante lungi în
vehicule fără posibilităţi de climatizare şi neechipate corespunzător.
• Asigurarea confortului termic
corespunzător al locuinţelor; supravegherea surselor de încălzire
pentru prevenirea intoxicaţiilor cu
monoxid de carbon.
• Evitarea deplasării pe porţiunile
acoperite cu gheaţă, pentru prevenirea căzăturilor şi a fracturilor.
• Adresabilitate imediată către medicii de familie şi medicii specialişti
în cazul apariţiei primelor semne
de decompensare a afecţiunilor
cronice, de guturai/răceala (febră,
tuse, dureri în gât, dureri musculare etc.) şi degerături.
• Informarea autorităților cu privire
la existenţa unor persoane cu nevoi speciale (vârstnice, singure sau
care locuiesc în zone greu accesibile) pentru a se dispune masurile de
asistenţă adecvate.
• În cazul persoanelor fără adăpost
observate în locuri publice, sunaţi
la 112 pentru luarea masurilor necesare de protecţie.
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La vârsta de 12, șăgeanul Andrei Antal
este campion internațional la șah

Totuși, masa (tabla de șah) nr. 41 a
avut un statut și o evoluție aparte.
Aici se înfruntau reprezentanții grădinițelor: Alex Ungureanu, pentru
Parța și Andrei Antal, pentru Șag.
Partida s-a ”lăsat” cu lacrimi. Alex era
mai ”experimentat” decât Andrei,
dacă se poate spune așa ceva în contextul dat, și trăgea să câștige, capturase majoritatea pieselor lui Andrei,
dar matul se lăsa așteptat, Andrei se
agăța cu disperare și, până la urmă,
obține remiza (!), fiind făcut ”pat”. Catastrofă mai mare nu se putea pentru
micul Alex, care a izbucnit în plâns,
de parcă s-ar fi terminat lumea.

ecare pas și ce credea că gândise sau
intenționase adversarul său în diferite stadii ale partidei. Astăzi, după
șapte ani de la meciul între Parța și
Șag, Alex Ungureanu are deja victorii
la antrenori și la mulți jucători de top,
atât juniori, cât și seniori. El se antreCine putea ghici că, în lumea aceea a nează la CSU Universitatea de Vest,
uriașilor, când toți ceilalți 80 de com- cu marea maestră Irina Ionescu, dar
petitori erau mai mari sau mult mai își amintește oricând, cu drag, despre
mari decât protagoniștii de la tabla începuturi.
41, adică tabla ”auxiliară”, dincolo de
cifra ”rotundă” 40 la care se termina Andrei Antal, având la Șag mulți comeciul, tocmai micuții preșcolari care legi talentați, mai mari decât el, a inse încrâncenaseră până la lacrimi și trat, pentru o vreme, într-un con de
păreau să nu conteze, acolo la capă- umbră. Primii ani au aparținut întâiutul rândului, aveau să fie, dintre toți, lui val, format din Chris Lob, Andreea
cei mai longevivi și mai premiați ac- Domșa, Mihaela Laurovici, Andreea
tori ai sportului minții și că tocmai ei Pascu, Kocsis Izabela, Ramona Zăaveau să câștige ”maratonul”?!
bală, Tibi Lob, Vlăduț Neamț, Karlla
Pascu, Bianca Goncear, Roxana Pop,
Parțianul (”marțianul”) Alex Ungu- Larisa Șpan și alții.
reanu, fiind, de felul lui, un fel de extraterestru, avea să dezvolte, nu cu Timpul a trecut, iar noii actori ai secției de șah din cadrul CS Timișul Șag
s-au numit Alex Pruteanu, Roxana
Oprea, Andreas Luca, Alex Jumugă,
Iulia Ienea, Alexandra Sima, Gabriel
Moldovan. Ultimele descoperiri, în
materie de talente, sunt copii precum
Angela Porumb și Vlad Câmpeanu.
Dar a existat și o punte între aceste
două generații, al cărei nucleu a fost
format din Andrei Antal și Daniel Dobridoreanu. Rolul lor s-a manifestat
nu numai la nivel de reprezentare, ci
și din punct de vedere formativ, ei fimult mai târziu, abilități uimitoare. ind asistenți prețioși în munca cu mai
La 7 ani și jumătate, Alex era capa- ”tinerii” noi veniți. Atât Antal, cât și
bil să joace până la 15-20 de mutări Dobridoreanu, se manifestă, din câte
fără să vadă tabla de șah (i se spune știu, ca performeri și în domeniul
”șah orb”). Tot el a învățat să citească, școlar.
datorită șahului. Nu împlinise 8 ani,
când își nota deja mutările pe fișă la În prezent, se poate spune că liderul
concurs, iar apoi era capabil să repro- șahiștilor de la Timișul Șag, prin palducă precis, din memorie, partida ju- maresul cel mai consistent, este Ancată, chiar dacă era vorba de 80 sau tal Andrei. Primul succes remarcabil
peste 100 de mutări (de fapt, dublu, al lui Andrei a fost locul 3 în faza zofiind vorba atât de mutările albului, nală (patru județe) a Concursului Nacât și ale negrului) și le prezenta cu țional de Șah ”Pierre de Coubertin”, la
vervă, explicând tot ce gândise la fi- categoria B10 (băieți 9-10 ani).

Se poate vorbi despre un ”umăr la
umăr” între cei doi colegi și prieteni,
Antal și Dobridoreanu, în ce privește rezultatele șahiste, dar la un moment dat ritmul premiilor obținute
de Andrei Antal a devenit irezistibil.
În 2015, de exemplu, locul 2 – B12 la
Open Pecica, județul Arad; locul 1 –
B12 la Open Petroșani; locul 1 – B12
la Trio Giroc; locul 1 – B12 la Cupa Prieteniei în Timișoara etc.
Anul 2016 i-a adus lui Andrei Antal un
șir impresionant de succese: locul 1 –
B12 la Cupa Kolping, Timișoara; locul
1 – B12 la Pecica, Arad; locul 1 – B12
Cupa Mediator, Timișoara; locul 1 –
B12 la Cupa Unirea Sânnicolau Mare;
locul 3 – B12 la Memorialul Pius Brânzeu, Timișoara; locul 1 – B12 la Cupa
Prieteniei, interjudețean, Giarmata
Vii; locul 1 cu o echipă a județului
Timiș, la categoria U12, Caransebeș,
Cupa de Vest; locul 1 – B12 la Cupa
Secerișului, interjudețean, Dumbrăvița etc. La Prigor, județul Caraș-Severin, într-un open interjudețean,
Andrei se clasează pe locul 4 general
dintre 40 de participanți (inclusiv seniori) la Cupa Almăjului și pe locul 1
la categoria B12.
Dar rezultatul cel mai frumos, din
anul 2016, al lui Andrei Antal, a fost
obținerea titlului de Maestru FIDE
Arena, jucând partide online, pe site-ul federației mondiale de șah.

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 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
Acum beneficiaţi de servicii profesionale
COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158

email: loredana_j87@yahoo.com

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:
0722.163.945

Societatea comericală N&A Ferma Trans SRL, cu sediul în Șag, str. IV, nr. 42A, oferă servicii de curățare
spații verzi (tuns
iarbă, transport resturi
vegetale). Informații la
tel: 0745228525

Se poate spune, cred, că Andrei Antal
a devenit, la vârsta de 12 ani, primul
șahist din Comuna Șag care a dobândit un titlu oficial internațional. Adolescent altruist, optimist, așezat, cu
deschidere spre o cultură enciclopedică, Antal Andrei este un tânăr model pentru generația sa.
publicitate

POVESTEA începe la 10 martie 2009,
când la Căminul Cultural din Șag avea
loc un meci-gigant de șah pe echipe,
între elevii școlilor generale din Șag
și Parța. De fiecare parte au fost 41 de
jucători, iar scorul final a fost 45 la 37
în favoarea Șagului.

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455

ZAMFIR MOLDOVAN
antrenor maestru

CĂSĂTORII

Roșu Flavius Alin cu
Bolbos Mădălina
Szolo Ferencz Tiberiu cu
Gheorghe Vinerica Loredana

Casă de piatră!

DECESE

Ranimir Ioan
Chiș Andrei
Frățilescu Nicolae
Szabo Iuliana
Surugiu Lazăr
Gruion Alexandru Dobromir
Crișan Ștefan
Popa Iosif
Baranyi Francisc
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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