Consiliul Local şi Primăria Şag au aflat cu profundă tristeţe despre trecerea în nefiinţă a
Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.
Adresăm Bisericii Ortodoxe Române şi tuturor credincioșilor compasiunea noastră.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Editorial

Cetăţean de onoare
al comunei Şag

CONSILIUL Local s-a întrunit pentru a conferi primul titlu de cetăţean
de onoare al comunei Şag acordat
până acum. Acesta i-a revenit profesoarei Mioara Stancu, a cărei activitate a contribuit semnificativ la
dezvoltarea vieţii culturale a Şagului.
Eforturile ei au fost încununate de
publicarea, la finalul anului trecut, a
Monografiei Şagului.

„Vă mulţumesc dumneavoastră,
celor care conduceţi cu pricepere
destinele noastre. Noi, la Şag, am
fost dintotdeauna ca o familie
unită şi sper să rămânem la fel”, le-a
spus aleşilor, doamna Stancu, şi a
adăugat: „Îmi doresc să îmi continui

activitatea în slujba comunei, pentru păstrarea valorilor şi mai buna
cunoaştere a istoriei comunei. Dacă
nu ne cunoaştem valorile, nu ne
putem dezvolta”. Vizibil emoţionată,
doamna Stancu le-a adresat şi un
mesaj tinerilor generaţii de şăgeni:
„Păstraţi aceste valori pentru că fără
ele nu poate să existe progres”.
Titlul de„cetăţean de onoare al comunei Şag” va fi acordat personalităţilor
care au contribuit în mod deosebit
la dezvoltarea comunei. „Vom face
acest gest simbolic de recunoştinţă
faţă de cei care au făcut ceva pentru
comuna Şag”, a declarat primarul Venus Oprea.

RESPECTAŢI COLECTAREA SELECTIVĂ!

COMPANIA RETIM a atenţionat din
nou Primăria că la Şag nu se respectă
colectarea selectivă şi a refuzat să
ridice containerele de hârtie şi plastic care conţineau deşeuri menajere.
Pe această cale, facem un nou apel
către toţi cetăţenii să respecte
indicaţiile de pe containerele de
gunoi şi să nu mai arunce deşeuri

menajere în containerele destinate
deşeurilor reciclabile.

Am primit
solicitări de la
cetăţenii de pe
strada a XVIII-a
să luăm măsuri
pentru că traficul
greu produce mult zgomot şi
trepidaţii care afectează casele. Îi
înţeleg pe oameni că vor linişte,
însă am discutat şi cu firmele care
operează aici, cei care transportă
produse agricole la gară şi le
încarcă în trenuri şi cei de la
depozitul de produse petroliere.
Şi unii şi alţii mi s-au plâns că
abia fac faţă crizei, birocraţiei,
taxelor şi impozitelor. Desigur, şi
ei trebuie să respecte legea, ca
toată lumea, dar dacă le impunem tot felul de restricţii le va fi
tot mai greu şi poate îşi vor opri
activitatea. Trebuie să găsim o
soluţie de mijloc, legală, care să
satisfacă pe toată lumea. Pro
blema principală este că strada
18 este drumul care duce la gară
şi este prevăzut pentru transport de mărfuri. Depozitul a fost
amplasat acolo când acea zonă
era la marginea satului, lângă
gară. Pentru ca astfel de situaţii
să nu mai aibă loc, pe viitor am
prevăzut în noul Plan Urbanistic
al Şagului ca toate activităţile
industriale să se desfăşoare într-o
zonă bine stabilită în afara zonei
de locuit.
Venus Oprea, primar
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CU MATERIALELE DE
CONSTRUCŢIE LA DRUM

ÎN CIUDA avertismentelor
transmise de Primărie, inclusiv
prin intermediul ziarului, spaţiul
public continuă să fie tratat, cu
indiferenţă sau, folosit pentru
nevoile personale. Ca să nu-şi
facă „deranj” în propria curte,
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Alegeri prezidenţiale 2014

SE APROPIE cu paşi repezi alegerile
prezidenţiale din data de 2 noiem
brie 2014. La Şag, Primăria a luat
toate măsurile pentru ca scrutinul să
aibă loc în condiţii normale.
SECŢIILE DE VOTARE
La Şag, secţiile de votare vor fi
amenajate în interiorul Casei
Naţionale „Mihai Viteazul” astfel:
• Secţia de votare nr. 547
alegătorii de la litera A la litera L
• Secţia de votare nr. 548
alegătorii de la litera M la litera Z
Un exemplar al listei electorale
permanente poate fi consultat de
cetăţeni la secretarul comunei Şag.

unii cetăţeni şi-au pus nisipul sau
pietrişul la stradă, în speranţa că-l
vor folosi la ceva mai devreme sau
mai târziu. În fotografiile alăturate
sunt doar două exemple la întâmplare, însă mai există numeroase
altele. Din păcate, aspectul de

şantier şi mizeria creată afectează
pe toată lumea.

FOLOSIREA SPAŢIULUI
PUBLIC DE AGENŢII
ECONOMICI

PRIMĂRIA atenționează şi
agenţii economici că folosirea
spațiului public pentru activităţi
comerciale se face numai după
încheierea uni contract de închiriere şi plata unei taxe. În acest
sens, societăţile comerciale care
folosească o porţiune din spaţiul
public (cum ar fi o terasă sau un
stand pentru butelii) trebuie să
se adreseze primăriei iar cele care
nu au făcut-o deja sunt rugate să
intre în legalitate.

CAMPANIA ELECTORALĂ
Campania electorală pentru primul
tur al prezidenţialelor din 2 noiembrie se va încheia sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 7.00. În această perioadă,
candidaţii pot face propagandă prin
mitinguri, afişaj, presă, cu respecta
rea unor reguli.
VOTEAZĂ LEGAL!
Ministerul
Afacerilor
Interne
încurajează respectarea legislației în
ceea ce privește exercitarea votului,
prezentându-se totodată, riscurile la
care sunt expuse persoanele ce aleg
să încalce legea. Poliţia avertizează
cetăţenii cu privire la pedepsele şi
sancţiunile prevăzute de lege în
cazul comiterii infracţiunilor electorale. Potrivit Legii 370/2004, constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu amendă de la 4.500 la 10.00
înscrierea cu bună ştiinţă a unui
alegător în mai multe liste electorale
permanente.
Persoana care votează de mai multe
ori, introduce în urnă mai multe buletine de vot, oferă unui alegător
bani, bunuri, sau alte foloase riscă o
pedeapsă cu închisoarea de la șase
luni la trei ani.
Sesizează infracțiunile electorale
la 112!

CANDIDAŢII

Paisprezece candidaţi se vor confrunta în alegerile prezidenţiale
din 2 noiembrie. Ei vor fi înscrişi
pe buletinul de vot în această
ordine:
1. Kelemen Hunor (UDMR)
2. Klaus-Werner Iohannis (Alianţa
Creştin-Liberală PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Partidul Poporului - Dan Diaconescu)
4. Victor Viorel Ponta (Alianţa
Electorală PSD-UNPR-PC)
5. William Gabriel Brînză (Partidul
Ecologist Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul
Mişcarea Populară)
7. Mirel Mircea Amariţei (Partidul
Prodemo)
8. Teodor Viorel Meleşcanu
9. Gheorghe Funar
10. Szilagyi Zsolt (Partidului
Popular Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei
12. Constantin Rotaru (Partidul
Alternativa Socialistă)
13. Călin Popescu Tăriceanu
14. Corneliu Vadim Tudor (PRM)
În cazul în care, după scrutinul
din 2 noiembrie niciunul dintre
candidaţi nu va obţine majoritatea de 50%+1 din voturi se va
organiza un al doilea tur de scrutin în data de 16 noiembrie 2014.
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AVANS LA SUBVENŢIA
PE SUPRAFAŢĂ

FERMIERII vor primi, de pe 16 octombrie, un avans de 79 de euro pe
hectar din subvenţia pe suprafaţă,
a anunţat Ministerul A
griculturii
care a promis că banii vor ajunge
în conturile agricultorilor în două
săptămâni de la începerea plăţilor.
Subvenţia totală în acest an este
de 139 de euro pe hectar plata
europeană, la care se mai adaugă
21 de euro pe hectar de la bugetul
de stat.

ATENŢIE, ŞOFERI!

Traficul greu,
o problemă pe strada XVIII

CETĂŢENII DE PE STRADA 18 au
cerut Consiliului Local să ia măsuri
pentru a combate deranjul creat de
traficul greu care trece pe stradă,
înspre gară şi depozitul de produse
petroliere. Cetăţenii au reclamat
că se circulă încă de dimineaţa de
vreme, de la orele 4:30-5:00 şi până
seara târziu. Din acest motiv, cei care
locuiesc pe această stradă spun că
sunt deranjaţi de zgomotul produs
în orele de linişte. Oamenii au dubii
că maşinile respectă tonajul impus
de lege şi susţin că din această cauză
li se deteriorează casele. Ei s-au plâns
că nu se fac suficient de des controale asupra transportatorilor.

măsuri suplimentare.

Printr-o petiţie adresată Consiliului
Local, locuitorii de pe strada 18 au
solicitat Consiliului Local să modifice
orarul de circulaţie a mașinilor de
mare tonaj şi eventual să introducă
limitatoare de viteză. Consilierii au
atras atenţia că limitatoarele nu vor
face decât să amplifice zgomotul
produs de maşinile de mare tonaj,
însă au fost de acord că trebuie luate

Potrivit Hotărârii nr.2/28.01.2010,
Consiliul Local a instituit normele
prin care accesul pe străzile comunei a autovehiculelor cu masă mai
mare decât cea permisă de indicatoarele stradale se face numai cu
obţinerea autorizaţiei de circulaţie
de la Primăria Şag. De asemenea,
sunt stabilite următoarele tarife de
autorizare:

Masa (tone)
7,5 – 22
Peste 22

Primarul susţine că nu trebuie căzut
nici în extrema cealaltă întrucât drumul duce la gară şi de aceea este
proiectat să susţină transportul
de marfă. Pe de altă parte, firmele
care operează au şi ele dreptul să îşi
desfăşoare activitatea. „Nu putem să
le punem piedici pentru că plătesc
taxe şi impozite, au angajaţi, trebuie să îi susţinem şi pe ei. Pe de
altă parte, sunt de acord că trebuie
reglementat mai bine modul în care
folosesc infrastructura comunei pentru a nu produce pagube celorlalţi
cetăţeni”, spune primarul.

PERSOANE JURIDICE ŞI FIZICE
Perioada
1 ZI
1 LUNĂ
100 lei
500 lei
150 lei
750 lei

3 LUNI
1.000 lei
1.500 lei

ÎNCEPÂND cu data de 28 septembrie 2014, şoferii care transportă
copii mici sunt obligaţi să îşi monteze scaune speciale prevăzute cu
sisteme de fixare şi asigurare. În
plus, şoferii trebuie să îi informeze
pe pasageri cu privire la obligaţia
legală de a purta centura de
siguranță în timpul circulaţiei pe
drumurile publice.

Amenda pentru nerespectarea
noii reguli este cuprinsă între 360
de lei și 450 de lei, plus 3 puncte
de penalizare.

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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Vor participa echipe din ţară şi din
străinătate, iar invitaţi speciali vor fi
sportivii di Szeged (Ungaria) şi Zre
njanin (Serbia). Din partea CS Timişul
Şag vor participa sportivii Ramona
Zăbală, Dorin Cosntos, Damian Vidacs şi Pavel Alexandru Dan.
Antrenorul Florin Diaconu spune că
acest concurs este o ocazie excelentă
pentru a face o selecţie a tinerilor cu
potenţial şi de a promova sportul
în comună. El crede că există foarte
mult talent, însă de multe ori părinţii
sunt reticenţi să îi îndrume pe părinţi
către acest sport. „Sigur că se poate
face şi performanţă, dar nu este obligatoriu. Copiii pot veni să practice

acest sport ca pe oricare altul. Este
un sport frumos care dezvoltă fizic
şi psihic, stimulează spiritul de competiţie, buna organizare. Îi îndemn
pe toţi cei care vor să încerce să vină
la club”, spune el.
Primăria Şag, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport, va
asigura cele necesare desfăşurării
concursului şi va asigura premiile
(cupe, medalii şi tricouri). Cei care
doresc să participe la cursurile
de caiac-canoe organizate de CC
Timişul Şag sunt rugaţi să îl contacteze pe antrenorul Florin Diaconu
(tel. 0723.338.935). Cursurile sunt
gratuite.

Dj Mihai

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

publicitate

S-A REDESCHIS PIZZERIA “LA TIBI”

PIZZERIA La Tibi vă oferă pizza pe vatră făcută după reţete originale,
italieneşti, la preţuri accesibile. Clienţii
pot alege diferite tipuri de pizza, în
funcţie de gusturi şi după buzunarul fiecăruia. În meniu se găseşte
o reţetă unică, numită Pizza Şag,
făcută din aluat, pastă de roşii,
şuncă, cârnaţi, ceapă, ardei gras, roşii
şi mozzarella. Orarul este de marţi până
duminică, între 15:00 – 23:00, luni - închis. Pentru mai
multe informaţii sunaţi la tel: 0724.982.622 sau 0743.897.023 sau 395.411.

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

CĂSĂTORII

Iovănescu Mircea Dan cu
Luca Alice
Popa Constantin cu
Vrabie Roxana Alexandra
Iepan Septimiu Ciprian cu
Bacun Valeria
Manole Vlad Alexandru cu
Găurean Florina
Ciupei Remus Faniel cu
Oltean Ioana Loredana
Casă de piatră!

DECESE

Ciuculescu Constantin
Dumnezeu să-l odihnească
în pace!

publicitate

A PATRA EDIŢIE a Cupei Timişul Şag
la caiac-canoe va avea loc în data de
25 octombrie 2014 şi va avea parte,
în premieră, de participare internaţională. Amatori şi sportivi de performanţă se vor întrece la categoriile
juniori, seniori şi master.

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ
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Cupa Timişul Şag
la caiac-canoe

