Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunătatea şi optimismul dumneavoastră!
O primăvară fericită! La mulţi ani!
Primăria și Consiliul Local Șag
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Fața mai puțin plăcută
a Șagului

UN VECIN îl reclamă pe altul că ține
un câine într-o cușcă amplasată în
fața casei, la stradă. Câinele își ia misiunea în serios și se pune pe apărat,
lătrând de dimineața până seara la
toți trecătorii și scoțându-le peri albi
vecinilor. În replică, celălalt îi face reclamație pentru că, în loc să-și pună
veceul improvizat în fundul curții, l-a
pus peste drum, pe domeniul public,
În alt colț al comunei, s-a deschis
un adevărat punct de colectare a
fierului vechi, ad-hoc, numai că toată ”marfa” stă...la drumul mare. Nu
se lasă mai prejos un alt șăgean cu
spirit întreprinzător care și-a deschis
nici mai mult nici mai puțin decât
un ”showroom auto”, plin de rable ...

ultimul răcnet (cu sau fără roți), etalate cu mândrie în fața casei, dar bineînțeles, tot pe domeniul public. Iar
dacă unii s-au apucat de agricultură
și nu vor să-și facă mizerie la ei în curte, nu-i nimic, își parchează tractoarele și utilajele...tot la stradă .
Tote acestea se întâmplă în Șagul
anului 2016, la o aruncătură de băț
de Timișoara, iar în replică, Primăria
i-a atenționat pe cei în cauză sau lea dat amenzi care au stat neplătite
cu anii, până când s-au prescris. Din
fericire, legea s-a schimbat recent și
cei ce nu-și plătesc mai întâi amenda
nu mai pot cere mare lucru de la administrație și nici nu scapă de penalități. Aviz amatorilor!

Editorial

În perioada 21-24
februarie 2016,
am participat,
la București, la
Adunarea Generală a Asociației
Comunelor din România, din
care și comuna noastră face
parte. La întâlnire a fost prezent
și premierul Dacian Cioloș, care,
spre surprinderea multora dintre
primari, a vorbit despre nevoia
descentralizării, dar și a desființării comunelor mici care au prea
puțini locuitori și nu sunt viabile
economic. Mulți colegi s-au indignat, pentru că se simțeau vizați,
dar nu era cazul Șagului. Eu am
susținut că e normal ca banii să
rămână acolo unde se produc.
Primării de comune cu populația
unui cartier din Șag au tot atâți
angajați cât avem noi, cu aceleași salarii, iar dacă nu le-a da
statul bani, ar intra în faliment.
Sunt de părere că trebuie pus
stop acestei risipe de bani publici,
lăsate comunele puternice să se
dezvolte și cele mici comasate și
administrate mai economic. Știm
prea bine cum s-au împărțit banii
de când sunt eu în administrație,
pe principiul „lasă că voi sunteți
bogați și aveți, să dăm la cei mai
săraci”. Și nu s-a rezolvat nimic,
doar s-a redistribuit sărăcia.
Venus Oprea, primar
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DEPUNEREA CERERILOR
APIA

AGENȚIA de
Plăti și Intervenție pentru
Agricultură
(APIA) informează că următoarea campanie de primire a
cererilor unice de plată se va derula în perioada 1 martie – 16 mai
2016 fără penalități, respectiv 17
mai – 10 iunie cu penalizări de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

VIZAREA CARNETULUI
DE RENTIER AGRICOL

APIA informează că în perioada
01 martie - 31 august 2016 rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/
curator/tutore, la centrul județean
APIA pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de
rentier agricol. Pentru vizare, rentierii trebuie să semneze o declarație, însoțită de carnetul de rentier agricol, actul de identitate al
solicitantului, contractul de arendare încheiat până la data de 30
septembrie 2011, extras de cont
pe numele rentierului agricol (opțional). În cazul în care se constată
că datele declarate nu corespund
realității, dreptul de a primi renta
viageră agricolă se suspendă până
la data completării dosarului conform prevederilor legale.

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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Bugetul comunei pe 2016

CONSILIUL Local Șag a aprobat,
în ședința ordinară din data de 29
ianuarie 2016, bugetul local al comunei pe anul 2016, unul substanțial mai ridicat față de anul trecut
(+24%), ca efect al colectării îmbunătățite și a unui excedent din 2015

la capitolul investiții pentru lucrări
ce se continuă în acest an. Mai jos vă
prezentăm o scurtă sinteză, cu mențiunea că bugetul integral poate fi
consultat la sediul primăriei sau online, pe site-ul oficial www.primariasag.ro la secțiunea „Buget”.

CATEGORII DE VENITURI
Venituri TOTALE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din TVA
Impozite și taxe pe clădiri
Impozit pe mijloacele de transport
Impozite și taxe pe terenuri
Venituri din concesiuni și închirieri
CATEGORII DE CHELTUIELI
Cheltuieli TOTALE
Cheltuieli de capital (investiții)
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Cheltuieli de personal
Asistență socială
CHELTUIELI PE DOMENII
Apărare și ordine publică
Învățământ
Cultură, recreere și religie
Servicii culturale
Sport
Asigurări și asistență socială
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Protecția mediului-salubritate
Transporturi (drumuri)

mii lei
6032
2410
1459
560
400
435
160

%
100,00
39,95
24,19
9,28
6,63
7,21
2,65

7212
3341
1974
1786
111

100,00
46,32
27,38
24,76
1,54

1051
997
902
141
761
340
1280
150
1250

14,57
13,82
12,51
1,96
10,55
4,72
17,75
2,08
17,33

Șăgeni cu care ne mândrim

LA ÎNCEPUTUL anului 2016, șăgeanul Horia Codrianu a fost promovat în funcția de Director Comercial al Maschio Gaspardo România,
cel mai mare producător de utilaje
agricole din țara noastră. Promovarea vine după aproape 10 ani
petrecuți în domeniul vânzărilor în
companii cu renume, unde a urcat
rapid în ierarhie ocupând, progresiv,
diferite funcții de conducere. Ultima
numire este doar o confirmare a reușitelor profesionale și a încrederii pe
care conducerea companiei o are în
capacitățile deosebite ale acestui fiu
al Șagului, cu care ne mândrim.
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Faza zonală a festivalului
„Lada cu zestre”, la Șag

FESTIVALUL „Lada cu zestre” aniversează în acest an zece ani de la înființare, timp în care a devenit principalul concurs de dansuri, muzică
și obiceiuri tradiționale din județul
nostru.

Spectacolul-concurs debutează cu
faza zonală ce va avea loc duminică,
20 martie 2015, la Casa Națională
„Mihai Viteazul” din Șag, începând
cu ora 15.00. Vor participa reprezentanți din Peciu Nou, Parța, Pădureni,
Liebling, Voiteg, Birda, Gătaia, Sânmihaiu Român, Timișoara, Jebel și,
bineînțeles, Șag.

Evenimentul, finanțat de Consiliul
Județean Timiș, este organizat de
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș împreună cu Primăria și
Consiliul Local Șag, în colaborare cu
Biserica și Școala din Șag.

Acordarea tichetelor sociale
pentru grădiniță

PRIMĂRIA comunei Șag acordă tichete sociale de grădiniță conform
legii 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate.

Acte necesare pentru solicitarea tichetelor sociale pentru grădiniță:
• Cerere și declarație pe propria răspundere (cerere tip de la Primăria
Șag);
• Acte doveditoare privind componența familiei (copii CI, certificate
naștere);
• Acte doveditoare privind veniturile
familiei (adeverință salar, adeverință
de venit de la Administrația Finanțelor Publice Timișoara pentru cei care
nu realizează niciun venit, cupon
alocație/pensie/indemnizații etc.);
• Dovada înscrierii/frecventării grădiniței.

Criterii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță :
• Copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 6
ani;
• Venitul lunar pe membru de familie
să nu depășească suma de 284 lei;
• Frecvența regulată la grădiniță
(prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția
absențelor motivate - cu condiția ca
acestea să nu depășească 50 % din
zilele de grădiniță).
Absențe medicale: motivate, numai
dacă părinții aduc scutiri medicale
corespunzătoare perioadelor în care
au lipsit copiii, la revenirea acestora în grădiniță; în caz excepțional, o
singura dată pe an școlar, copiii pot
beneficia de tichete sociale și dacă în
luna monitorizată au lipsit mai mult
de 50 % din zilele de grădiniță; învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți
în limita a 3 zile pe lună, cu condiția
anunțării cadrelor didactice.
Valoarea nominală lunară a stimulentului educațional (tichet social)
este de 50 lei. Cererile se pot depune
la Biroul social din cadrul Primăriei
Șag.
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ADEVERINȚE
PENTRU AGRICULTORII
CU DATORII LA
BUGETUL LOCAL

ELIBERAREA adeverințelor necesare agricultorilor pentru obținerea subvențiilor, de către primării,
nu va mai fi condiționată de lipsa
datoriilor la bugetul local, anunță
Federația Agrostar. Ministerul Agriculturii a convenit să completeze
prevederile Ordinului 619/2015 în
sensul că „eliberarea adeverinței
nu poate fi condiționată de existența datoriilor la bugetul local”. În
anii trecuți au apărut nenumărate
cazuri în care fermierii nu au putut
obține aceste adeverințe de la primării deoarece înregistrau debite
la bugetele locale. Regulamentele
UE precizează, însă că obținerea
subvențiilor nu poate fi condiționată de existența datoriilor și/sau
de plata acestora.

INVITAȚIE LA
DEZBATERE

ECHIPA implicată în derularea
proiectului ”Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală- Zona Timișul de Centru”
are plăcerea de a vă invita la o
dezbatere publică privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a zonei Timișul de Centru,
organizată la Primăria Șag, Sala de
consiliu, în data de 4.03.2016, începând cu ora 12:00. Vă așteptăm!

TAXE ȘI IMPOZITE

VĂ REAMINTIM că mai aveți la
dispoziție aproximativ o lună,
până în data de 31 martie 2016,
pentru a beneficia de bonificația
de 10% acordată contribuabililor care plătesc impozitele locale.
După această dată se aplică majorări, potrivit legii.
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ÎN ZONA Mănăstire unde există
vegetație uscată, proprietarii de terenuri au obligația legală de-a le
curăța, acestea fiind un real pericol
de incendiu pentru casele aflate în
zonă. Între case, vegetația se îndepărtează mecanizat.

Proprietarii de construcții improvizate (garduri construite necorespunzător) sau clădiri cu un risc seismic
ridicat, (fațade de case aflate în stare
avansată de degradare), au obligația
legală de a le consolida, ori demola,
evitând riscul ca aceste construcții să
pună în pericol viețile trecătorilor.
Ca în fiecare primăvară, când crește
numărul arderilor de vegetație uscată în spații deschise. Pericolul mare
la incendiile de vegetație uscată îl
reprezintă nerespectarea distanțelor
de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, păduri, plantații, rețele electrice,
etc. Utilizarea focului deschis nu se
admite la distanțe mai mici de 40 m
față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, etc.,
respectiv 10 m față de materiale sau
substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei
etc.
ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ȘI
A RESTURILOR VEGETALE
Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectaCabinetul 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

rea următoarelor prevederi generale:
• condiții meteorologice fără vânt;
• colectarea în grămezi a resturilor
vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
• executarea arderii în zone care să
nu permită propagarea focului la
fondul forestier/construcții și să nu
afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;
• curățarea de vegetație a suprafeței
din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
• desfășurarea arderii numai pe timp
de zi;
• asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;
• supravegherea permanentă a arderii;
• stingerea totală a focului înainte de
părăsirea locului arderii;
• interzicerea acoperirii cu pământ a
focarelor.
Respectați normele de apărare
împotriva incendiilor!

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

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

SVSU Șag avertizează: Pericol
de incendii în Zona Mănăstire

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE
Mărgineanțu Gheorghe
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

