9 decembrie - Alegeri parlamentare

Vedeţi care sunt principalii candidaţi care intră în cursa pentru Senat şi Ca
mera Deputaţilor. (detalii în pag. 2).
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Pregătiri de iarnă la Şag
am achiziţionat o lamă făcută
special pentru tipul de buldoexcavator pe care îl avem”,a
explicat Dorian Ciogescu, consilierul primarului.

DOTĂRI PENTRU
DESZĂPEZIRE
Pentru a preîntâmpina situaţia
din iarna trecută, când utilajele au făcut faţă cu greu
zăpezii abundente, primăria
a achiziţionat o lamă de
deszăpezire pentru buldo-excavatorul din dotare. „Iarna
trecută am avut probleme din

acest punct de vedere, pentru
că utilajele noastre nu sunt
proiectate pentru deszăpezire.
S-a acţionat greu şi cu costuri
mari de combustibil. De aceea

Investiţiile au redus poluarea
Primăria Şag se implică activ în Programul Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului la nivelul judeţului
Timiş, program gestionat de
Agenţia pentru Protecţia Mediului şi la care participă numeroase instituţii, municipiul Timişoara şi comunele
din zona periurbană. La ultima şedinţă, reprezentanţii
primăriei au făcut un raport
al măsurilor luate în acest an
în comună pentru prevenirea
poluării. Astfel, au fost scoase
în evidenţă investiţiile în asfaltarea a 4 km de străzi şi reabilitarea celor existente, care

nu doar au adus beneficii directe utilizatorilor, dar au dus
şi la o scădere semnificativă
a prafului din aer. Tot pentru
a combate poluarea cauzată
de automobile, la Şag a fost
restricţionat traficul greu şi
au fost instituite restricţii de
viteză. De asemenea, s-au luat
măsuri pentru întreţinerea
spaţiilor verzi şi a parcurilor.
Nu în ultimul rând, s-au organizat controale la şantierele
din comună. „Sunt măsuri pe
care noi le aveam în plan, dar
care, iată, aduc şi beneficii din
punct de vedere al calităţii aerului”, a spus primarul.

Curăţarea coşurilor
Odată cu sosirea sezonului rece, începe o nouă campanie de curăţare a coşurilor
de fum din comună. Doritorii sunt rugaţi să contacteze
primăria în perioada 5 – 9 no
iembrie, pentru a se înscrie pe
listă. Când se vor strânge mai
multe persoane, Primăria va
solicita serviciul de curăţare a
coşurilor de la ADP Timişoara,
aceeaşi instituţie care a executat lucrările iarna trecută.

CURĂŢAREA SPAŢIULUI
PUBLIC

Intrarea în sezonul rece repune în discuţie problemele
care ţin de spaţiul public:
materialele de construcţii
depozitate în faţa caselor
vor îngreuna deszăpezirea
şi vor bloca scurgerile, iar
şanţurile colmatate vor duce
la băltirea apei de ploaie sau
din topirea zăpezilor. În ciuda
avertismentelor lansate de
primărie, prea puţini cetăţeni
au luat măsuri în acest sens,
deşi este obligaţia lor de a
face acest lucru. În schimb
există reclamaţii ale celor
nemulţumiţi. Primăria face
un ultim apel înainte de a
trece la aplicarea de amenzi.
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S-a deschis depo
neul de la Ghizela

Odiseea gropii de gunoi de la Şag-Parţa, se
apropie de sfârşit. Asta
pentru că s-a deschis
deponeul ecologic de la
Ghizela, cel care va prelua
gunoiul din judeţul nostru. Investiţia realizată de
Consiliul Judeţean Timiş
a fost de 21 milioane de
euro.
În paralel, Consiliul
Judeţean a întocmit ca
ietul de sarcini în vederea
licitării lucrării de închidere definitivă şi ecologizare a gropii din Şag. Între timp, deşi nu mai sunt
depozitate deşeuri menajere, pot fi încă depozitate
deşeuri din construcţii.

BANI de la APIA

Începând
cu data de
16 octombrie, Agenţia
de Plăţi şi
Intervenţie
pentru Agricultură (APIA)
a început să vireze avansul către fermierii care
au depus cereri de plată
în cadrul schemei de
plată unică pe suprafaţă
- Campania 2012. Cuan
tumul pentru plata în
avans a fost calculat pe
baza Hotărârii de Guvern
nr. 977/2012 şi este în
valoare de 53,88 euro/ha.
Plăţile se vor face la cursul de schimb de 4,5383
lei pentru un euro.
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Se apropie alegerile
parlamentare

Cetăţenii cu drept de vot
sunt chemaţi, din nou, la urne,
pe data de 9 decembrie, pentru a-şi alege reprezentanţii în
Parlamentul României în mandatul 2012 - 2016. Principalele
formaţiuni politice care se vor
înfrunta la alegerile parlamentare din 9 decembrie, coaliţiile
USL şi ARD, şi-au desemnat candidaţii pentru Camera
Deputaţilor şi Senat.

MODERNIZAREA
SPORTIVE

Din partea Alianţei România
Dreaptă, deputatul în funcţie şi
fost ministru Valeriu Tabără va
concura împotriva lui Cătălin
Tiuch, din partea Uniunii Social Liberale, actualmente consilier judeţean. La Senat, din
partea ARD, Marinel Paşca,
fost primar al Recaşului, îl
va înfrunta pe senatorul în
funcţie, Ilie Sârbu de la USL.

Ştiri pe scurt
BAZEI

În data de 30 octombrie 2012,
Primăria a semnat contrac
tul pentru modernizarea tribunelor. În urma licitaţiei, la
care s-au înscris 3 societăţi,
câştigătoare a fost desemnată
o firmă din Timişoara care a
venit cu cel mai bun preţ. Proiectul prevede modernizarea
bazei sportive, construirea de
tribune şi vestiare moderne.

SUBVENŢIA PENTRU
AGRICULTORII AFECTAŢI
DE SECETĂ

În urma rectificării bugetare,
Guvernul pune la dispoziţia
fermierilor care avut culturi
compromise de secetă, sumele aferente. Este vorba despre 100 lei per hectar, în li
mita a maxim 10 hectare. Nu
beneficiază decât agricultorii
persoane fizice care au depus
cereri în acest sens.

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

Persoanele nevoiaşe vor primi
şi în acest an, ajutoare pentru
încălzire. Beneficiază de aceste
ajutoare familiile cu venituri
sub 615 lei.
Primăria Şag a început preluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire.
Cererile se depun la biroul
social. Actele necesare sunt
următoarele:
• cerere şi declaraţie tip (se
primeşte de la primărie);
• acte de identitate BI/CI în
copie;
• actele de proprietate ale imobilului (copie);
• cupon pensie, alocaţii;
• adeverinţă salariu (salariul
net);
• declaraţie notarială pentru
cei fără venit;
• titlu de proprietate pentru
teren arabil;
• talon autoturism pentru
deţinători.
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Paza bună, trece primejdia rea

Recomandări pentru
încălzirea locuinţei
în sezonul rece

Se apropie sezonul rece,
perioadă în care majoritatea incendiilor ce se produc la gospodăriile populaţiei
sunt cauzate de sistemele de
încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.
Având în vedere că tempe
raturile pe timpul nopţii au
scăzut, Primăria în colaborare cu ISU Banat, recomandă
cetăţenilor care utilizează la
încălzirea locuinţelor sobe sau
aparate ori mijloace electrice
de încălzire, să ia următoarele
măsuri specifice de prevenire a
incendiilor de locuinţe:

• asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este
cazul, a coşurilor de fum de
către o persoană specializată;
• nu folosiţi decât materia
lul combustibil pentru care a
fost destinată soba şi evitaţi
supraîncărcarea acesteia;
• nu folosiţi soba decât cu uşiţa
închisă;
• aşezaţi o tăviţă metalică în
faţa sobei, în dreptul uşiţei;
• nu aşezaţi în apropierea sobei
sau pe aceasta materiale combustibile;
• stingeţi focul din sobă înainte

de a părăsi locuinţa;
• nu adormiţi niciodată cu soba
aprinsă;
• verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire
electrice, iar în cazul în care
acestea sunt defecte, reparaţile cu ajutorul unui specialist
sau cumpăraţi-vă altele noi;
• nu aşezaţi aparatele de
încălzire electrice în apropierea
materialelor combustibile;
• nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire
electrice;
• decuplaţi aparatele de
încălzire electrice înainte de
a părăsi locuinţa sau de a
adormi.
• nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba
aprinsă ori aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.

Campania “Sate fără criminalitate”

Campania
de
prevenire „Sate fără criminalitate”
organizată de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Timiş,
în colaborare cu Consiliul
Judeţean Timiş, privind prevenirea infracţiunilor de furt
şi a infracţiunilor săvârşite
cu violenţă în mediul rural în
judeţul Timiş, se desfăşoară şi
pe raza localităţii noastre.
Scopul acestei campanii este
creşterea gradului de siguranţă
în mediul rural, prin eficientizarea activităţii poliţiei şi a
implicării tuturor factorilor locali cu potenţial în prevenirea
criminalităţii.
Pentru reducerea riscului de
a deveni o victimă a hoţilor,
poliţia vă atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:
• să nu afişaţi în mod neglijent
în public bunuri de valoare de
tipul bijuteriilor, telefoanelor
mobile, portofel, bani sau carduri etc.

• să nu intraţi în contact cu
persoane străine în zone pu
blice, respectiv gări, baruri,
pieţe şi să nu vă lăsaţi atraşi
de aceştia în locuri ferite;
• să nu permiteţi accesul
în locuinţe sau curţi a persoanelor străine care, sub
diferite pretexte, solicită diverse favoruri sau care vin să
comercializeze diverse bunuri;
• să nu consumaţi băuturi

părăsiţi domiciliul pentru o
anumită perioadă;
• să nu solicitaţi sprijinul persoanelor necunoscute pentru prestarea diferitelor munci
sezoniere sau ocazionale în
gospodării;
• în orice situaţie în care
sesizaţi că în preajma locuinţei
apar persoane străine care nuşi justifică prezenţa, anunţaţi
poliţia prin Sistemul Naţional
Unic pentru Apeluri de Urgenţă
112;
• nu adoptaţi o atitudine
agresivă, nu încurajaţi şi nu
participaţi la bătăi, insulte sau
alte tipuri de agresiuni.

alcoolice în compania persoanelor necunoscute;
• să asiguraţi cu sisteme de închidere uşile şi ferestrele de la
imobilele în care locuiţi;
•să nu discutaţi cu persoane străine despre situaţia
materială sau diverse bunuri
pe care le deţineţi la domici
liu şi să nu relataţi faptul că

LEGEA PROTEJEAZĂ
PERSOANELE ŞI BUNURILE
ACESTORA. PROTEJAŢIVĂ ŞI DUMNEAVOASTRĂ,
ADOPTÂND O CONDUITĂ
ANTIVICTIMALĂ CORECTĂ.
Şef post poliţie,
Agent principal
Szasz Toma Robert
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Club de karate la Şag
Am început activitatea la
Şcoala generală din Şag în
urmă cu 5 luni, înfiinţând
aici o secţie de Shotokan
Karate-Do pentru toate categoriile de vârstă. Antrenamentele se desfăşoară sub
îndrumarea a doi instruc
tori: Sempai Adrian Butnariu si Sempai Viorel Birtok.
Prin
activitatea
noastră
dorim să promovăm acest stil
de arte marţiale, localitatea
Şag oferind posibilitatea
creării de noi practicanţi de
Karate.
Cu toate că iniţial secţia

a fost creată pentru copiii
din localitate, în prezent
se bucură şi de prezenţa

practicanţilor adulţi.

şi etichetei nipone.

Membrii actuali ai secţiei au
progresat mult de la primul
antrenament,pregătinduse pentru primul lor examen de grad ce va avea loc
în luna februarie 2013.
Sperăm ca practicanţii să
dezvolte interesul pentru artele marţiale, secţia urmând
o cale tradiţional japoneză in
modul de desfăşurare a antrenamentelor.
Activitatea
secţiei nu se rezumă doar la
pregătirea fizică şi tehnică,
ci şi la promovarea culturii

Interesul de care au dat
dovada atât Doamna Directoare a Scolii generale Şag,
Roşu Georgeta, primăria
Şag precum şi părinţii
practicanţilor din cadrul
secţiei,
asigură
buna
desfăşurare a activităţii.
Shihan Dan Olaru
Clubul
Sportiv
Daisho
Timişoara funcţionează de
27 sub conducerea lui Shihan Dan Olaru - antrenor
emerit (www.daisho.ro).

AMINTIRE DE LA ZIUA ŞCOLII
CĂSĂTORII
Cleanţ Ion cu
Coman Elisabeta
Casă de piatră!

DECESE

Varga Mihai
Goană Paul

Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

