PĂSTRAREA CURĂȚENIEI

Având în vedere că în data de 17 aprilie s-a efectuat o acțiune de curățenie în întreaga comună,
rugăm toți locuitorii să păstreze curățenia făcută de voluntari.
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S-a dat startul investițiilor publice
în comuna Șag

DE ÎNDATĂ ce Primăria a dispus de
bugetul pe acest an, s-a dat startul lucrărilor publice în comună, pe repede
înainte, atât pentru a mai recupera
din timpul pierdut în perioada în care
nu a existat buget, cât mai ales pentru a pune în practică lista ambițioasă de investiții propuse pentru acest
an. Practic, odată ce Primăria a avut
bugetul adoptat, s-au dat drumul la
licitații, pe proiecte gata pregătite și
întocmite.

PRIMĂRIA Șag informează cetățenii că plata taxei de salubritate aferente lunii aprilie se va face la sediul Primăriei Șag. Cu toate că luna
aprilie a fost termenul în care trebuiau încheiate contractele individuale cu noul operator județean
de salubritate, acest lucru nu a fost
posibil întrucât licitația la nivel de
județ este blocată de contestații.
Prin urmare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș (ADID) nu
a putut desemna firma câștigătoare ce va gestiona colectarea deșeurilor de la populație pe raza județului nostru. De îndată ce această
procedură se va debloca, cetățenii
vor putea semna contracte individuale cu operatorul respectiv,
urmând ca Primăria să nu mai fie
implicată în acest proces.

PARCUL DE LA ȘOSEA VA FI
CEL MAI FRUMOS
DIN JUDEȚUL NOSTRU
S-a dat startul lucrărilor de amenajare a Parcului de la șosea. Potrivit
proiectului, parcul cu o suprafață de
aproape 1,3 hectare va fi îngrădit,
În ultima săptămână a lunii aprilie au
fost demarate noi lucrări de pietruire
a drumurilor din Zona Mănăstire. Se
vor pietrui drumurile preluate și cele
cu un număr mare de locuințe. „Aici
va mai fi mult de lucru, dar important
este să asigurăm, cât mai repede, un
acces decent pentru locuitorii din
acest cartier. Treptat vom asfalta și
aceste drumuri, dar oamenii trebuie
să mai aibă răbdare pentru că practic
abia acum au devenit drumuri publice și nu se pot face peste noapte”, a
mai spus primarul.

amenajat cu gazon, alei, băncuțe, iluminat nou, un iaz cu podeț, locuri de
joacă pentru copii de până la 3 ani și
pentru copii de peste 3 ani, facilități
sportive – teren de baschet, zonă de
șah, mese de ping-pong. „Eu cred că
va fi cel mai frumos parc din întreg județul! Va fi un punct de atracție și de
relaxare pentru toți șăgenii, de toate ASFALTĂRI ȘI REPARAȚII
vârstele”, a declarat primarul Flavius DE DRUMURI
Roșu. Pentru acest proiect s-a alocat Tot în această perioadă s-a dat drude la bugetul local suma de 400.000 mul la lucrarea de asfaltare și repalei.
rare a străzilor care au fost deja modernizate dar unde au apărut semne
PIETRUIREA DRUMURILOR
de uzură. În funcție de starea vremii,
ÎN ZONA MĂNĂSTIRII
aceste lucrări vor continua până cel

târziu la finele lunii mai.
EXTINDEREA PRIMĂRIEI
SE APROPIE DE FINAL
Pe șantierul noului corp al Primăriei
s-a continuat munca în ultimele luni,
așa că lucrările încep să se apropie de
sfârșit. În prezent se lucrează la tencuielile interioare, la amenajarea și
compartimentarea spațiilor și la finisaje interioare și exterioare.
Noul corp se prezintă ca o extindere
logică a clădirii vechi, încorporează
vechea remiză PSI și se încadrează excelent în spațiul existent. Are o nouă
intrare pentru public, cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap,
garaje pentru mașina de pompieri
și pentru microbuz, spații destinate
pompierilor dar și noi săli de birouri
în care se vor muta compartimente
ale Primăriei care duc lipsă de spațiu.

10 remorci de gunoaie strânse de
voluntari, de pe străzile comunei

ACȚIUNEA de curățenie organizată
de Primăria Șag, la care au putu participa voluntari toți cetățenii comunei, s-a bucurat de un mare succes, la
ea participând circa 60 de persoane.
Aceștia și-au dat întâlnire, sâmbătă
dimineața, de la ora 09.00, în fața Primăriei, apoi s-au împărțit în echipe
și au pornit pe străzile comunei pen-

PLATA GUNOIULUI,
TOT LA PRIMĂRIE

tru a strânge gunoiul. Aproape toate
străzile au fost luate la „puricat” de
voluntari, iar la finalul zilei, când s-a
tras linie, s-au numărat nu mai puțin
de 10 remorci de gunoi! Asta incluzând, pe lângă ceea ce s-a colectat
manual, tot ce s-a colectat cu utilajele puse la dispoziția Primăriei.

Nici primarul Flavius Roșu nu s-a sfiit
să pună mâna pe lopată și să strângă,
cot la cot cu ceilalți, gunoaiele. El a
vrut să dea un semnal personal: „nu
contează ce funcție, ce meserie sau
ce pregătire are fiecare, toți suntem
cetățeni și trebuie să ne implicăm
pentru binele comunei în care trăim”.

ULTIMELE COMPOSTOARE, DISPONIBILE
PENTRU CETĂȚENI

NUMĂRUL unităților de compostare (recipiente speciale pentru realizarea compostului în gospodărie) alocate comunei Șag de
către Consiliul Județean Timiș a
fost suplimentat. Astfel, cetățenii
care nu au primit încă un astfel de
recipient mai au posibilitatea să
vină la Primărie
să îl primească.
Acesta se acordă
în limita a 1 bucată/gospodărie.
Pentru a primi,
solicitantul trebuie să prezinte
cartea de identitate sau o copie
după aceasta și să semneze procesul verbal de predare-primire.
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TRAGERI LA
POLIGONUL MILITAR
CHIȘODA

ÎN PERIOADA 4 aprilie 2017 – 29
iunie 2017, în Poligonul de tragere Chișoda se execută trageri atât
ziua cât și noaptea, după programul de mai jos:

APRILIE
04, 05, 06, 18, 19, 20,
25, 27
MAI
02, 03, 04, 09, 10, 11, 16,
17, 18, 23, 25, 30, 31;
IUNIE
07, 08, 13, 14, 15, 21,
22, 28, 29
Armata Română atrage atenția că
persoanele particulare, unitățile
economice, societățile agricole sau
alte organizații NU AU VOIE să intre
în zona periculoasă și de siguranță
a poligonului (ZONĂ RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale
izolate), tractoare, utilaje agricole,
combine, autoturisme proprietate
personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

RADIEREA
UNOR VEHICULE

ÎN VEDEREA radierii mopedelor,
utilajelor agricole, sunt necesare
următoarele documente:
1. Cerere tip de radiere a vehiculului;
2. Certificatul de înregistrare semnat și completat de către proprietar cu numele celui spre care se
înstrăinează vehiculul și data la
care a fost înstrăinat;
3. Plăcuțele cu numerele de înregistrare;
4. Actul de identitate al solicitantului, în copie, în cazul persoanelor
fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în
cazul persoanelor juridice, în copie;
5. Actul de ieșire din proprietate (factură, contract vânzarecumpărare etc.), traduse și legalizate în limba română (dacă este
cazul), dovada schimbării domiciliului, dovada dezmembrării,
exportării sau furtului, după caz, în
copie;
6. Certificatul de atestare fiscală
a plății taxelor și impozitelor
prevăzute de lege către bugetul
local, în copie.
Notă: fiecare document depus
în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea
autenticității.
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Apel către firmele din localitate:
„susțineți cultura și sportul”!

PERFORMANȚA în sport și rezultatele pe plan cultural nu se pot obține fără o finanțare corespunzătoare.
Modificările legislative din ultimul
an au pus în dificultate asociațiile
sportive și culturale, fiind înăsprite
condițiile de finanțare din bani publici. CS Timișul Șag, cea mai mare
asociație de profil din comuna noastră, se confruntă și ea cu aceeași problemă. „Facem un apel către firmele
din localitate să se implice mai mult
și să încerce să încheie parteneriate
pentru susținerea activităților cultural-sportive”, spune Adrian Ianoșev,
managerul clubului.

„Echipa noastră de fotbal evoluează
în Divizia D încă din 1994, suntem
probabil cea mai consecventă din
județ. Ne-am gestionat foarte bine
în toți acești ani, dar acum, cu noua
lege a sportului, lucrurile s-au schimbat foarte mult, este tot mai greu
să obținem finanțare și este clar că
rezultatele depind de acest lucru”, a
mai spus acesta.

LA MIJLOCUL CLASAMENTULUI
Spunem că Timișul Șag are în spate
deja o tradiție mai mult decât respectabilă, iar rezultatele se mențin în linie cu posibilitățile clubului. Echipa
de Liga IV-a se menține în zona de
mijloc a clasamentului, pe locul 12,
după 25 de etape. Sâmbătă, 29 aprilie 2017, de la ora 17.00, joacă acasă
împotriva celor de la CSM Lugoj.

ECHIPA A II-A, PE PRIMUL LOC
Între timp, echipa a II-a a clubului
(foto), formată doar din jucători șăgeni, își menține parcursul excelent
în Campionatul Municipal Timișoara
(seria I), ocupând locul I după 9 etape, cu 8 victorii și o înfrângere, în fața
celor de la ASU Politehnica.

Copiii din Şag au primit un cadou
înainte de Sărbătorile de Paşti

ÎN PRAGUL sărbătorilor pascale din
acest an, la Șag a avut loc o activitate
specială dedicată copiilor din comună, organizată cu sprijinul primarului
Flavius Roșu.

Peste 50 de copii au spus prezent la
chemarea organizatorilor pentru a
încondeia ouă și a participa la o „vânătoare de ouă” în jurul Casei Naționale „Mihai Viteazul”.
Obiceiul, practicat la noi mai demult
de comunitățile germană și maghiară, constă în ascunderea de ouă încondeiate în iarbă, urmând ca cei
mici, la semnalul de începere să înde ciocolată, bucuria lor este una de- Dat fiind succesul evenimentului, orceapă căutarea lor. Cei care sunt mai
osebită. La final, toți copiii au primit ganizatorii promit că îl vor repeta și
rapizi și mai norocoși, au parte de cât
cadouri.
la anul.
mai multe ouă, iar cum acestea sunt

Motiv să-ți faci buletin de Șag:
înscrierea copiilor la școală și grădiniță

EXPLOZIA demografică înregistrată
în ultimii ani în comunele din zona
periurbană a Timişoarei a cuprins și
comuna noastră. Mulți dintre copiii
familiilor care s-au mutat la Șag au
fost înscriși la grădinițele și școala din
localitate, punând presiune pe sistemul de învățământ local. Autoritățile
au demarat proiecte pentru extinderea facilităților, menite să acomodeze
cât mai mulți înscriși:

tatea – sunt 125 de copii înscriși pe
100 de locuri. Este motivul pentru
care am depus un proiect de extindere a grădiniței, prin care dorim să
dublăm practic capacitatea acesteia.
Avem și un proiect pentru construcția unei creșe și sper să intre la finanțare”, a precizat primarul localității,
„În ritmul în care se dezvoltă comuna
Flavius Roșu.
este posibil ca tot mai mulți părinți să
El a avertizat însă că este posibil ca apeleze la noi și atunci este evident
într-un timp scurt să fie depășit din că cei care sunt locuitori cu acte ai co„La grădiniță deja am depășit capaci- nou capacitățile de primire a copiilor. munei vor avea prioritate”.
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Ziua Sportului și Performanței în Șag ediția a II-a

CEA DE-A DOUA ediție a Zilei Sportului și Performanței la Șag a avut
loc în data de 17 aprilie 2017, la Casa
Națională „Mihai Viteazu”. Evenimentul, a cărei primă ediție a avut loc anul
trecut, are ca scop premierea tuturor
copiilor cu rezultate deosebite pe
plan sportiv, cultural și școlar. Tuturor
celor care au avut evoluții deosebite
în decursul anului precedent li s-au
acordat diplome, medalii și premii.
Au ieșit în evidență talente ale
Șagului care au făcut performanță
în sport, individuale sau pe echipe,
care au obținut premii la competiții
importante din țară și străinătate. Au
fost premiate ansamblurile de dansuri populare, dar și copiii cu rezultate
remarcabile la învățătură. În continuare vă prezentăm lista completă cu
cei care au fost premiați.
SPORT

MEDICUL veterinar de circumscripție readuce aminte crescătorilor de animale câteva dintre obligațiile care le revin.

PREMII PENTRU REZULTATE DEOSEBITE

1. GHEORGHE IOANA – ATLETISM
- Campioană naţională la juniori din 2010 până în
2016
- Campioană naţională la tineret din 2012 până în
2016
- Vicecampioană naţională la seniori din 2013 până în
2016
- Campioană balcanică de 6 ori la 100 m, 200 m şi
ștafetă 4x100 m
- Semifinalistă la 100 m în 2015 la mondialele de
juniori din America
- Finalistă la 200 m în 2015 la mondialele de juniori din
America
- Campioană olimpică la ştafetă 8x100 m în 2015 în
China la Nanjing
- Triplă campioană la meciurile balcanice din 2013,
2014 şi 2015 la 100 m şi 200 m
- Campioană la jocurile din Italia în 2013 la 100 m şi
200 m
- Campioană la jocurile din Grecia în 2015 la 200 m şi
vicecampioană la 100 m
- Campioană la concursurile din județ la orice competiţie
- Sportiva anului 2015 a județului Timiş
- În total are 107 medalii din care 75 de aur
- Are aproximativ 20 de cupe şi 200 de diplome
2. ŞECMAN GABRIELE – ATLETISM
- Locul 2 viteză şi locul 2 rezistenţă la Memorialul "Iosif
Korka" din Caransebeş
- Locul 4 rezistenţă la Campionatul Naţional de Cros,
etapa judeţeană Lugoj
3. ŞECMAN PIETRO – ATLETISM
- Locul 1 viteză la Memorialul "Iosif Korka" din Caransebeş
- Locul 2 rezistenţă la Campionatul Naţional de Cros,
etapa judeţeană Lugoj
- Locul 3 la Concursul Naţional de Atletism "Lia Manoliu" din Bucureşti, la categoria de vârstă 2007
4. SUIUGAN DARIUS - HALTERE
- Campion naţional la seniori în 2014, 2015, 2016
- Campion naţional la tineret în 2013, 2015, 2016
- Campion naţional la juniori în 2012
- 3 medalii de bronz la Campionatele europene în 2016
- 2 medalii de bronz la Balcaniadă în 2008
- Locul 5 la Campionatele europene de tineret în 2015
5. ANTAL ANDREI – ŞAH
- Locul 1 la Cupa Kolping la Giarmata Vii
- Locul 1 la Cupa 1 Iunie la Dumbrăviţa, la categoria
14 ani
- Locul 1 la general, la Zilele comunei Şag
- Locul 1 mediator, la Concursul de la Giarmata Vii
- Locul 1 la Concursul internaţional de la Pecica, la
categoria 12 ani
- Locul 1 la Cupa de Vest în Caraş-Severin
- Locul 1 la Cupa Prieteniei
- Locul 1 la Concursul de la Sânnicolau Mare
- Locul 2 la Campionatul judeţean de şah Timiş

ÎN ATENȚIA
CRESCĂTORILOR
DE ANIMALE

- Locul 3 la Concursul internaţional Pius Brânzeu
6. DOBRIDOREANU DANIEL – ŞAH
- Locul 2 la Cupa Almăjului în Caraş-Severin
- Locul 3 la Zilele comunei Şag
7. HOTEA TIMOTEI – KAIAC-CANOE
- Locul 2 la Regata CS Danubiu Turnu Măgurele
8. HOTEA VLĂDUŢ – KAIAC-CANOE
- Locul 4 la Regata CS Danubiu Turnu Măgurele
9. RUS ALEXANDRU – KAIAC-CANOE
- Locul 2 la Regata Porţile de Fier – Orşova
- Locul 4 la Regata de la Cinciş
10. RUS IONUŢ – KAIAC-CANOE
- Locul 4 la Regata Porţile de Fier – Orşova
- Locul 4 la Regata de la Cinciş
11. TRUPA DE KARATE
C.S. DAISHO-RYU
- Au 8 medalii la Memorialul Dan Olaru din Timişoara, din care: 3 medalii Locul 1, 3 medalii Locul 2 şi 2
medalii Locul 3
- Au 13 medalii la Cupa DKMT din Bekescsaba în
Ungaria, din care: 3 medalii Locul 1, 4 medalii Locul 2 şi
6 medalii Locul 3
- Formată din următorii membrii: Butnariu
Adrian-Robert (antrenor), Kanalaş
Maria-Ghizela, Kato Viliam-Robert,
Kocsis Izabela-Claudia, Mustaţă
Adela-Monica, Nechifor Miruna-Maisa-Mihaela, Negruţ Aurelia, Popescu
Cristian, Popescu David, Popescu
Tiberiu, Purşaga Manuela-Claudia,
Soare Sorin, Rădulescu Ana-Maria,
Tarhon Costin, Tarhon Florin
12. PODINĂ CRISTIAN – FOTBAL
- Joacă fotbal la ACS Politehnica Timişoara II, dar se
antrenează cu echipa mare a Politehnicii
- Are peste 50 de selecţii la Echipa Naţională de Fotbal
la juniori, Under 17 şi Under 18
13. ECHIPA DE FOTBAL COPII, ANTRENATĂ DE PROFESORUL GOIA COSMIN
- Formată din următorii membrii: Bolocan Ianis,
Braşoveanu Robert, Câmpeanu
Andrei, Câmpeanu Raul, Câmpeanu
Vlad, Feti Caius, Hodinescu Răzvan,
Lakatoş Ovidiu, Lazici Robert, Indricău Mario, Pitic Raul, Szatmari Alexandru, Şuar Răzvan, Virag Amdrei

DANSURI POPULARE

1. ANSAMBLUL DE DANSURI POPULARE "CRINII BĂNĂŢENI", INSTRUCTOR MALI ADRIAN;
- Au participat la faza zonală a Festivalului/concurs
"Lada cu zestre" şi s-au calificat la faza judeţeană, atât
în 2016, cât şi-n 2017
- Formată din următorii membrii: Csolti Alina-Larisa, Cuza Sofia-Vanesa, Cuza
Vasile-Leonardo, Gheorghe Laurenţiu-Elvis, Jumuga Ioan-Alexandru,

Mali Anamaria-Casandra, Moldovan
Alexandru-Alin, Moldovan Gabriel-Ionuţ, Novac Dorin-Valentin, Orza
Mario-Dorin, Orza Mihnea-Bogdan,
Pântea Ana, Silaghi Emilia-Valentina,
Şecman Gabriele, Şpan Lara-Gabriela, Ţivlică Ariana, Ungureanu Cristian,
Varga Rebeca-Tabita, Virag Monica
2. ANSAMBLUL FLORI DE IASOMIE,
INSTRUCTOR JICHEREAN DANIELA
- Locul 2 pe județ la Festivalul/concurs "Lada cu zestre"
în 2016
- Formată din următorii membrii: Buda Iasmina,
Burlacu Alexandra, Burlacu Mădălina, Domşa Andreea, Gheorghe
Amalia, Kocsis Izabela, Lakatoş
Ionela, Laurovici Mihaela, Mak Melania, Marian Roxana, Pascu Andreea,
Sfîrnaciuc Cristina, Sîrca Adriana,
Stanareţ Iuliana, Szenteşi Iasmina,
Şpan Larisa, Ştein Loredana, Vieriu
Gabriela, Zegrean Adriana, Zegrean
Ana-Maria

MUZICĂ

Au cântat la rugă bănăţeană de anul trecut şi la balurile
organizate la Casa Naţională "Mihai Viteazul" din Şag,
au participat la faza zonală a Festivalului/concurs
"Lada cu zestre" şi s-au calificat la faza judeţeană:
Buda Iasmina, Chirici Ariana, Cucec
Sebastian, Faul Romina, Manole
Medana, Szenteşi Iasmina, Vieriu
Gabriela.
TRUPA BLACK TEA – GRUP VOCAL
INSTRUMENTAL, PREGĂTITĂ DE
ÎNVĂŢĂTORUL FAUR ALEXANDRU
- Au obţinut Premiul I la Festivalul/concurs al tinerilor
muzicieni la Şcoala de arte Timişoara
- Formată din următorii membrii: Buda Iasmina
(pian), Chifan Denis (chitară), Faur
Alexandru (chitară și solist vocal),
Gherman Rebeca (solist vocal), Kocsis
Andraş (bass), Nicolici Cristian (tobe).

ÎNVĂŢĂTURĂ

1. ANTAL ANDRE
- În ultimii ani a avut media 10 la finalul anului şcolar şi
în primul semestru din acest an şcolar
- Locul 1 la Olimpiada de matematică – Faza zonală
Peciu Nou, calificat la Faza judeţeană
2. DOBRIDOREANU DANIEL
- În ultimii ani a avut media 10 la finalul anului şcolar
3. PĂLĂDUŢĂ RĂZVAN
- A participat la Olimpiada de matematică – Faza
zonală Peciu Nou, calificat la Faza judeţeană
4. VIERIU GABRIELA
- Locul 1 la Olimpiada de matematică – Faza zonală
Peciu Nou, calificată la Faza judeţeană

OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR
DE ANIMALE
• Fiecare proprietar de animale trebuie să dețină un cod de exploatație.
• Identificarea (crotalierea, microciparea) tuturor animalelor;
- Bovine până la vârsta de 20 de
zile sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie);
- Ovine și caprine până la vârsta de
6 luni sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie);
- Porcine până la vârsta de 60 de
zile sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie);
- Cabaline până la vârsta de 6 luni
sau la ieșirea din exploatație (gospodărie);
- Carnasiere (câini) până la vârsta
de 90 de zile sau la ieșirea din exploatație (gospodărie);

• Orice eveniment – pierdere crotal, îmbolnăvire, fătare, tăiere în
gospodărie, tăiere de necesitate,
moarte, dispariție) se anunță medicul veterinar de circumscripție
pentru a efectua documentele
obligatorii și a opera în calculator
în Baza Națională de Date;
• Orice mișcare de animale – vânzare-cumpărare directă sau la târg,
tăiere abator, donație - se anunță
medicul veterinar de circumscripție pentru a efectua documentele
obligatorii și a opera în calculator
în Baza Națională de Date;
• În caz de crotalie pierdută, se solicită duplicat;
• Predare crotalii și pașaport către medicul veterinar concesionar
după orice eveniment.
Nerespectarea prevederilor legale se sancționează conform HG
984/2005 cu modificările și completările ulterioare cu suma de
1200 lei la persoane fizice și 6000
lei persoane juridice.
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Hreniuc Rodica, Huszti Claudiu-Gabriel,
Huștiuc Elena, Huțu Diana-Sabrina, Huțu
Sînziana
ancu Nicolae, Ianoșev Elena, Iftime
Gheorghe, Igazan Ion-Dorel, Ioan MihaiCiprian, Iovănescu Alice, Ișfan AurelianGheorghe, Iuhas Daniel-Ștefan, Ivan
Ovidiu
urca Viorel, Kereszteș Voica, Kișș Viorica,
Knitel Etel, Kollar Florin, Kollar Gheorghe, Kovacs Cristina-Adriana, Kovacs
Gabor, Kovacs Peter-Pal, Kovacs Petru,
Kovago Peter, Kubik Tiberiu, Kun Lorand
ain Alisa-Maria, Leleczi Iosif-SamuelDumitru, Leu Darco-Gheorghe, Ligner
Pal, Lob Reinhart, Lob Tibi, Lungu FlorinLucian, Lungu Rodica, Lupașcu Gheorghe,
Lupu Mariana
agdaș Rodica-Eugenia, Mahek
Olimpia, Majthenyi Carol, Mak Ilona,
Manole Daniela-Tatiana, Marchiș-Cocean
Ioan-Adrian, Marian Carmita-Lorena,
Marian Elena, Marin Claudia-Simona,
marin Dorina, Marinaș Gabriela-Raveca,
Martin Albert, Mate Gheiza, Măciucă
Marinela, Mărculescu Dumitru, Metzger
Martin, Mihailiuc Dan-Cornel, Mihăilă
Elena, Miron Eugenia, Molnar BiancaFlorina, Murariu Dumitru, Murdeală
Nicu-Daniel
agy Adina-Lenuța, Nastasă DanielaEcaterina, Neda Ida, Novac Maria,
Novacovici Ioan, Nyagui Florica
arsă Ioan-Tiberiu-Remus, Olariu Gheorghe-Ion, Oltean Ileana-Constanța,
Oprea Vlad
ahonțu Cosmina, Pascu Magdalena,
Pașol Florea, Pântea Ștefan-Daniel,
Petcu Alina-Andreea, Pitaru Constantin,
Pițura Lavinia-Miruna, Poiană-Lupu
Gabriela, Popa Ioan, Popa Iosif, Popa
Roxana-Alexandra, Popoviciu Maria,
Postelnicu Ana, Postolachi-Kocsis Ghizela,
Prodan Ștefan, Purza Rozalia-Veronica,
Pușcaș Zoltan
ades Maria, Radu Cosmin-Flavius,
Radu Iboia, Ranimir Ioan, Rașca Cris-
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AGENDA CULTURALĂ 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Târgul de Mărțișor; Ziua Femeii – Mulțumesc mamă
„Lada cu zestre” – ediția a XI-a
„Prietenii Naturii” – plantare pomi și arbuști
Cântecele Învierii–Sfintele Sărbători de Paști
Ziua Eroilor
Ziua Copilului
Prichindeii în vizită la Muzeul Satului Român și Grădina Zoologică
„Timişule, pe malul tău” –ediția I
Final de an școlar
Ziua Bibliotecii
Zilele comunei Șag – Hramul Bisericii Ortodoxe – Ruga Bănățeană
Săptămâna multiculturală – Întâlnirea fiilor satului – Kirwai
Concert de muzică simfonică
În lumea poveștilor – Teatru de păpuși
Ziua recoltei – Roadele toamnei
Ziua Internațională a persoanelor de vârsta a treia – Balul Pensionarilor
Clubul pensionarilor Șag
Sărbătoarea peștelui
Ziua Școlii – Sfântul Dumitru
Ziua Națională a României
Târgul de Crăciun – ediția I
Sărbătoarea Sfântului Nicolae
Pomul de Crăciun
Bal mascat – ediția a II-a
Colindam „ Domnului Bun” – Spectacol de colinde
Alaiul colindătorilor

tina, Rus Adrian-Ioan, Rus Dumitru, Rus
Florica, Rus Nicolae
abadaș Nelu-Florinel, Sadovan LuciaSilvia, Samoilă Beniamin-Daniel,
Sas Florica, Sălăjan Dumitru-Marcel,
Săvoiu Gheorghe, Schlappal Otmar,
Sfîrnaciuc Cristina-Andreea, Sfîrnaciuc
Maria, Sgîrcea Marilena, Simici Ilona,
Sîrcă Leontina-Cozmina, Soruica Petre,
Spătaru Dana-Cristina, Spînu Georgina,
Stanareț Francisc, Stanciu Adriana-Elisabeta, Stănescu Ioan, Stănescu Rodica,
Stîngaciu Maria, Strauț Maria, Szatmari
Maria-Andreea, Szenteși Mihaela, Șarpe
Florin, Șerban Alexandra-Gabriela, Șimon
Vasile, Șumălan Ioana-Petruța
alpag Irina, Tatar Ioan, Taugner
Yvonne, Tița Costică, Tița Daniel, Toma
Ioan, Tudosie Daniel-Dorin, Tura Ana,
Turlea Elisabeta, Țiparu Petre
drea Larisa, Ungar Cătălin-Ilie-Daniel,
Vagner Mihail-Eugen, Vagrin Floarea,
Vaștag Susana-Rozalia, Văclaș Tavifta,
Vesa Valeriu, Vidrașcu Silvia, Vieru Cristina, Virag Ștefan, Vițan Luminița, Vlad
Adela-Mirela, Vladu Atena-Oana, Voros
Iosif
anfirescu Iulian-Alin, Zegrean Florin,
Zinveliu Grigore
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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
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
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

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30
Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie

0356 800 715
0769 746 676

T E L E F O N : 0725432307

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro
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Pentru bătrâni și bolnavi,
ne deplasăm și\ la domiciliu!
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Tel: 0768.310.091 fcciJU^ ckc’
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Panciu Marian cu
Cîțu Claudia Elena

Casă de piatră!

DECESE
publicitate

A

Aniversații lunii aprilie

lexuța Aurel, Ancuța George-Daniel,
Andruseac Roswita, Antal Attila,
Antănas Dorin, Antănas Dorin-Florin,
Anton Manuela, Apetroaei Elena, Ardelean Teodor
alasan Bogdan, Bălici Dorina, Beitz
Harald, Bejenaru Georgeta, Bejenaru
Lucreția-Florentina, Beke Zoltan, Bel
Simona-Mariana, Beltec Mircea, Beltechi
Florica, Beltechi Livia, Beltechi Maria-Gica,
Benovici Stela, Bere Manuela-Denisa, Beu
Dumitru, Bialiș Anca-Iulia, Blazi Agnes,
Blidariu Veronica, Bocșan Rodica, Bogdan
Floarea, Boianjicov Andana-Simona,
Boliacu Neculai, Borobar Ion-Andrei, Borș
Florin-Marius, Borș Oana-Lavinia, Bud
Gheorghe, Buta Manuela-Maria, Butunoi
Florin-Cosmin, Buza Ștefan
asapu Maria, Casapu Vasile, Cârstoiu
Constantin, Cereguți Constantin-Aurel, Chifan Cristian-Alexandru, Chindriș Ileana, Chindriș Ioan, Chirilă Florin-Adrian,
Chirilă Mariana-Victoria, Ciocan-MarianGigi, Ciofu Mihai, Cionchi Răzvan-Andrei,
Cionchi Ruxandra-Kunigunde, Ciotorosche Ramona-Elena, Ciupei Remus-Daniel,
Colariu Aurica, Corban Petru, Covaci
Adriana, Covaci-Mate Maria, Crăciunescu
Titu, Crișan Lucian, Croitoriu Rodica,
Csonka Stela-Florentina, Cucură Alexandra, Cuza Cosmina
amian Florin, Dan Ionel, Dascălu
Florin-Alin, David Dorin, Doborkazy
Ștefan, Dobromir Stela, Dospinescu Valentin, Dragu Carmen-Loredana-Nicoleta,
Drăghici Mirela, Drosu Daniela, Drosu
Nicolae, Duicu Lidia-Elena
arcaș Felician-Sabin, Fănuș Ion, Feher
Iosif, Feher Mirela-Simona, Filimon
Vasile, Flucsă Gheorghe-Mihai, Flucsă
Marcel-Gheorghe
avrău Rodica, Gheață Violeta, Ghera
Ioan, Gherai Ladislau, Ghilezan
Florin-Petru, Giorghiu Ana, Goghezu
Laura, Grecu Grațiana-Ionela
ettlinger Rudolf, Hodinescu Iolan, Hodinescu Toader, Holdiș Rafael-Călin,

Magdaș Augustin
Neda Petru
Dan Lidia
Botoca Vergilia

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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