CS TIMIŞUL ŞAG: DEBUT CU DREPTUL ÎN NOUL SEZON
Echipa de fotbal a Şagului a ieşit învingătoare în meciul de deschidere a sezonului
2014-2015. Detalii în pag. 2
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DISTRIBUŢIA JURNALULUI DE ŞAG

INFORMĂM cititorii că Jurnalul de Şag se distribuie pe trei căi: o parte de către poştaş, celor
care deţin diferite abonamente, cea mai mare parte se găsesc la magazinele de pe raza
comunei şi nu în ultimul rând, la sediul primăriei. Redacţia

15-16 august: Ruga
bănăţeană a Şagului

DOUĂ ZILE de joc şi voie bună, asta
promit organizatorii ediţiei din acest
an a Rugii bănăţene de la Şag.
Primăria şi Consiliul Local Şag,
împreună cu Biserica Ortodoxă
Română Şag, vă invită la hramul bisericii ortodoxe şi petrecerea ce va
avea loc cu această ocazie.

VINERI - 15 AUGUST 2014
Manifestările vor începe sâmbătă, de
la ora 18.00, la biserica din localitate.
Toţi creştinii sunt aşteptaţi să aducă
prinos Sfintei Fecioare Maria într-un
tedeum ţinut de părintele Gheorghe
Săvoiu.
Începând cu orele 18.30, alaiul se

va deplasa de la biserică la căminul
cultural, unde se va da startul petrecerii la care sunt invitaţi să participe, cu mic cu mare, şăgeni şi goşti
deopotrivă.Pe scena amenajată pe
terenul de sport de lângă cămin
vor evolua îndrăgitele cântăreţe de
muzică populară Alina Trastău şi
Gabi Zaharia. În cazul în care vremea
va fi nefavorabilă, evenimentul se va
muta în interiorul Casei Naţionale.
SÂMBĂTĂ - 16 AUGUST
Petrecerea continuă şi în seara de
sâmbătă. De această dată atmosfera
va fi întreţinută de Felicia Stoian şi
Raluca Modi.
Intrarea este liberă. Vă aşteptăm!

Dragi şăgeni,
În prag de Rugă
se cuvine ca fie
care să contribuie
la înfrumuseţarea
comunei. Nu doar
oamenii, ci şi localitatea trebuie
să „îmbrace” straie de sărbătoare.
Nu întâmplător, în ultima
perioadă am pus un mare accent
pe tema curăţeniei. Noi neam
străduit ca acolo unde au existat
probleme să vorbim cu fiecare
familie şi săi convingem cu vor
ba bună că trebuie să ia măsuri.
Fiecare are un spaţiu în faţa casei,
mai mic sau mai mare, pe care
trebuie să îl îngrijească. Nu cred
că este un efort atât de mare. Na
fost greu pentru înaintaşii noştri,
care păstrau totul lună şi bec,
darămite pentru noi care avem la
îndemână atâtea mijloace mo
derne de a face totul mai repede
şi mai uşor. Mi se reproşează că
nu dau suficiente amenzi. Vreau
să vă spun că amenzile pe care le
am dat au avut efecte contrare.
În schimb, acolo unde am insistat
cu vorba bună, până la urmă
sau văzut schimbări în bine.
Lucrurile trebuie să evolueze în
bine, cu condiţia ca fiecare să îşi
îndeplinească acea părticică de
responsabilitate care îi revine.
Venus Oprea, primar
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Şagul, în doliu

COMUNA Şag este în doliu după trecerea în nefiinţă, în data de 26 oc
tombrie 2014, a celui care a fost Doru Doran, veterinar, primar şi vice
primar al comunei, un om deosebit care a avut pe mână frâiele comunei
într-una din cele mai dificile perioade.
Bănăţean get-beget, născut la Oraviţa, s-a mutat în Şag în 1970, pentru a
practica profesia de veterinar dar a rămas definitiv în comuna de adopţie
pe care a iubit-o şi a preţuit-o. Atunci când s-a ivit ocazia, nu s-a dat în
lături de la a-şi asuma funcţiie de conducere şi responsabilitate, devenind
mai întâi viceprimar al Şagului în 1980 (până în1989) şi apoi primar în
mandatul 1996-2000.
Ales liber de cetăţeni într-o perioadă tulbure a ţării noastre, Doru
Doran a avut un mandat dificil, dominat de lipsa banilor, de problema
retrocedărilor şi tranziţia la o economie de piaţă. În acei ani, economia
scădea de la an la an şi inflaţia făcea ravagii. Atât cât a putut, nu cât ar fi
vrut, a luptat pentru interesele comunei: s-a luptat pentru a obţine apro
barea pentru proiectul de introducere a reţelei de gaz, pe care a apucat
să îl pornească, a reabilitat clădirea dispensarului medical şi a avut grijă să
menţină comuna în bună ordine.
Dar, mai mult decât orice, a avut darul de a insufla oamenilor spiritul de
omenie, caracteristic celor mai vrednici dintre şăgeni. Cei care l-au cu
noscut şi care au lucrat cu el l-au respectat şi i-au purtat prietenia până
la sfârşit.
Consiliul Local, colectivul Primăriei, colegii transmit familiei sincere
condoleanţe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Trăim în aceste
zile momente
foarte încărcate
de tensiunea
campaniei
electorale şi a bătăliilor politice
nesfârşite care au acaparat
atenţia întregii ţări. Unii dintre
dumneavoastră sunt mai puţin
afectaţi pentru că nu urmăresc
îndeaproape scena politică şi
într-un fel este bine aşa pentru
că oamenii trebuie să poată să
îşi vadă liniştiţi de viaţa lor şi nu
trebuie să se preocupe zilnic dacă
oamenii puşi în funcţii publice
îşi fac treaba pentru care au
fost aleşi. Totuşi, aceste alegeri
sunt destinate să ne influenţe pe
toţi, indiferent că ne place sau
nu politica. Se decide, practic,
direcţia pe care o va urma ţara
noastră în următorii 5 sau chiar
10 ani. Toate datele ne arată că
rezultatul final va fi foarte strâns
şi în acest context fiecare vot va fi
extrem de important. În faţa unei
decizii de asemenea importanţă
nu putem rămâne indiferenţi. De
aceea eu vă îndemn să mergeţi
la vot, indiferent de ce opţiune
aveţi, să îl alegeţi pe cel pe care
îl consideraţi cel mai potrivit să
conducă destinele ţării.
Venus Oprea, primar
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AJUTOARE DE
ÎNCĂLZIRE

ÎNCEPÂND cu data de 15 octom
brie 2014 puteţi ridica formularele
de încălzire pentru perioada
noiembrie 2014 – martie 2015.
Cetăţenii unt rugaţi să consulte
lista cu documentele necesare
depunerii cererii precum şi lista
cu bunurile ce pot duce la exclu
derea ajutorului social, potrivit
O.U.G. nr. 70/2011. Pentru mai
multe informaţii vă rugăm să
contactaţi Biroul Social.

TAXE ŞI IMPOZITE

ÎN DATA de 30 septembrie 2014 a
expirat termenul de plată pentru
cea de-a doua tranşă a impozi
telor locale. Începând cu această
dată se percep majorări de 2%
pe lună. Pe această cale, atragem
atenţia contribuabililor că este în
avantajul lor să plătească datoriile
către bugetul local pentru a nu
acumula majorări. Ca în fiecare
an, în numărul viitor al Jurnalului
va fi publicată lista restanţierilor.

REZULTATELE
CAMPANIEI DE COLECTARE A DEŞEURILOR

ÎN URMA campaniei desfăşurate
de Asociaţia Română pentru
Reciclare RoRec în parteneriat
cu primăria Şag în data de
04.10.2014 au fost colectate
deşeuri electrice şi electronice în
greutate totală de 1.250 kg.

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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Schimbări politice în
Consiliul Local

ORDONANŢA de urgenţă 55/2014
care a permis aleşilor locali ca timp
de 45 de zile să opteze pentru par
tidul în care doresc să se înscrie
fără să îşi piardă mandatul a produs
efecte şi în Consiliul Local Şag. Doi
consilieri de la PP-DD au optat să
devină independenţi. Este vorba de
spre domnii consilieri Blenche Mar
cel Dumitru şi Luca Florin.
Astfel, configuraţia politică a Consili
ului Local devine următoarea: 5 con

silieri PDL, 3 PSD, 2 independenţi şi
1 UDMR.

Compensaţii pentru agricultori

AGRICULTORII
afectaţi
de
fenomenele
meteorologice
în
perioada ianuarie - august 2014 pot
depune cereri pentru obţinerea aju
torului de minimis din partea statu
lui, conform HG nr. 865/7.10.2014.
Spre exemplu, pentru cereale statul
oferă o compensaţie de 335 lei/ha,

în timp ce pentru legume de câmp
sau pepeni, 610 lei/ha, dar nu mai
mult de 15.000 euro pe an. Cererile
se depun la Primăria Şag însoţite de
documentaţia aferentă. Termenul
limită pentru depunerea cererilor
este data de 6 noiembrie 2014.

Reguli de prevenire a
incendiilor

PRIMĂRIA Şag, prin Serviciul Volun
tar pentru Situatii de Urgenţă, vă
aduce la cunoştinţă câteva noţiuni
informative cu rol de prevenire a in
cendiilor şi de pregătire a populaţiei.

MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE
• centralele termice de încălzire cu
combustibil solid vor fi verificate de
firme specializate;
• sobele fără acumulare de căldură
(metalice) se vor monta pe posta
ment de cărămidă, cu grosimea de
25-30 cm, ce vor depăşi soba în lat
eral cu 25 cm şi în faţa focarului cu
50 cm;
• nu se vor lăsa la uscat lemne sau
rufe la distanţe mai mici de 1m faţă
de sobele metalice şi 50 cm faţă de
cele din teracotă;
• distanţa de amplasare a sobelor
faţă de pereţii încăperii va fi de min
im 70 cm (la pereţii din cărămidă) şi
de 1 m faţă de pereţii combustibili
(din lemn);
• în faţa focarelor se vor amplasa foi
de tablă cu dimensiunile 50x70 cm;
• nu se va lăsa focul nesupravegheat

sau în grija copiilor;
• nu se va aprinde focul în sobe cu
ajutorul lichidelor inflamabile;
• pe timp geros nu supraîncălziţi so
bele, prin căldura radiantă acestea
pot aprinde obiectele din jur;
• depozitarea jarului şi cenuşii se va
face numai în gropi special amena
jate.
COŞURILE ŞI BURLANELE DE
EVACUARE A FUMULUI
• curăţirea coşurilor de evacuare a
fumului de către personal specializat
în domeniu;
• coşurile de zid vor fi izolate faţă de
elementele combustibile ale planşe
elor prin îngroşarea zidăriei de
cărămidă a coşului cu 25 cm ;
• la trecerea prin acoperiş se va lăsa o
distanţă de cel puţin 10 cm între faţa
exterioară şi elementele combusti
bile ale acoperişului;
• coşurile se prelungesc deasupra
acoperişului cu cel puţin 80 cm;
• coşurile de zid şi burlanele vor fi
verificate şi întreţinute corespun
zător.
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Cupa Timişul Şag - Festival
sportiv de kaiac-canoe

EDIŢIA din acest an a cupei Timişul
Şag la caiac-canoe a stârnit intere
sul multor participanţi, peste 140
de sportivi de la 6 cluburi dându-şi
întâlnire, în acest an, pe apele foarte
ridicate ale Timişului. În ciuda vremii
mai puţin prielnice, cei dornici să-şi
arate măiestria la una dintre probe
le din concurs au făcut spectacol pe
apă. Au participat, pe lângă clubul
local, 4 asociaţii sportive din Arad
şi CS nr.1 din Timişoara. Din Şag au
concurat Zăbală, Csontos şi Damian.
Din motive financiare, echipele din
Serbia şi Ungaria n-au reuşit să ono
reze invitaţia organizatorilor.

Atenţie şoferi

CĂDEREA primilor
fulgi de zăpadă
readuce în atenţie
obligativitatea
echipării maşinilor
cu cauciucuri de
iarnă. Potrivit Codu
lui Rutier, acestea sunt obligatorii
în cazul în care se circulă pe dru
muri publice acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei. Cei care cumpără
anvelope de iarnă sau „all season”
trebuie să fie atenți ca acestea să
aibă inscripționate unul din simbol
urile „M+S”, „M.S” sau „M&S”.

Una din cele mai spectaculoase
probe a fost cea de dragon-boat, o
probă mai puţin cunoscută la noi în
ţară. Au participat 6 echipe care au
vâslit 1 km contra curentului.
„A fost un festival sportiv, o reuşită
prin prisma numărului mare de par
ticipanţi de toate vârstele. Sperăm ca
la anul să atragem mai mulţi sportivi
de la noi din comună şi avem promi
siunea domnului primar că va aloca
bani de la buget pentru achiziţion
area unei ambarcaţiuni de tip drag
on-boat pentru clubul nostru”, a
declarat antrenorul Florin Diaconu.
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ALEGERI
PREZIDENŢIALE 2014

VĂ REAMINTIM că în data de
2 noiembrie 2014 vor avea loc
alegerile prezidenţiale. Candidaţii
vor fi înscrişi pe buletinul de vot în
următoarea ordine:
1. Kelemen Hunor (UDMR)
2. Klaus-Werner Iohannis (Alianţa
Creştin-Liberală PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Par
tidul 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 Popu
lar Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei
12. Constantin Rotaru (Partidul
Alternativa Socialistă)
13. Călin Popescu Tăriceanu
14. Corneliu Vadim Tudor (PRM)
Dacă niciunul dintre ei nu va
obţine majoritatea de 50% + 1 din
voturi se va organiza un al doilea
tur de scrutin în data de 16 noi
embrie în care se vor confrunta
primii doi clasaţi.
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
Persoana care votează de mai
multe ori, introduce în urnă mai
multe buletine de vot, oferă unui
alegător bani, bunuri, sau alte fo
loase riscă o pedeapsă cu închi
soarea de la șase luni la trei ani.
Sesizează infracțiunile
electorale la 112!
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Ziua Şcolii

NOU!

Birou notarial, str. XI, nr. 93, loc.
Şag, vis-a-vis de Petrom.
Tel. 0356/456.633
S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc. Vă
aşteptăm!

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

Îmbrăcaţi în straie populare, copiii au
prezentat dansuri populare, cântece
şi poezii pentru care s-au pregătit
cu grijă. Chiar dacă emoţiile au fost
mari, spectacolul oferit de ei a stâr
nit ropote de aplauze din partea
publicului prezent, părinţi, bunici şi
dascăli, deopotrivă.

Dj Mihai

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

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

• 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 buzuna
rul 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.

CĂSĂTORII

Bere Laurenţiu Sabin cu Băloi
Manuela Denisa
Neaţu Marius Mirel cu Virag
Iuliana Győngyi
Casă de piatră!

DECESE

Ulita Roman
Doru Doran
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

După slujbă, cei mici au mers la
Căminul Cultural Mihai Viteazul,

unde au prezentat un program artis
tic, într-un cadru festiv.
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ELEVII din Şag, alături de dascălii lor,
au sărbătorit împreună Ziua Şcolii. A
devenit deja o tradiţie ca, de Sfân
tul Dumitru, copiii şi profesorii să
meargă întâi la Biserică şi să asiste la
slujba pentru pomenirea celor care
au trecut în nefiinţă şi care pe parcur
sul vieţii au predat la şcoala noastră.

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 !

