RESPECTAȚI INDICAȚIILE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ

Având în vedere că au fost multe cazuri în care cetățenii au aruncat în containerele pentru plastic sau în clopotele verzi deșeuri
de alte tipuri decât cele admise, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să selectați corect deșeurile.
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Ziua Eroilor, sărbătorită la Șag

ZIUA EROILOR este celebrată de
Ziua Înălțării Domnului, mare sărbătoare creștină, care marchează înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de
zile după Înviere, respectiv la 17 mai
anul acesta.

La evenimentul organizat în acest an
au participat autoritățile locale alături de copiii de la Școala Gimnazială
Șag, de copiii de la Grădinița PP Șag,
de cetățeni ai comunei Sag.

Editorial
Trecerea la noile
contracte individuale de colectare

Cu această ocazie s-a ținut o slujbă de
pomenire oficiată de părintele Florin
Băran. Apoi s-au depus coroane de
flori la monumentul eroilor din centrul comunei și s-au intonat cântece
patriotice în memoria celor căzuți
de-a lungul veacurilor pe câmpurile
de luptă, pentru credință, libertate,
dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

a deșeurilor a
bulversat puțin
mersul normal de până acum. Însă
trebuie să fim înțelegători, și aici
mă adresez tuturor cetățenilor care,
din diferite motive, au întâmpinat

Contracte semnate la București

S-A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI
În data de 2 mai 2018, primarul Flavius Roșu s-a aflat în delegație la București, unde a semnat contractul de
finanțare prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, pentru realizarea
obiectivului de investiții "Reabilitare,
modernizare, dotare și etajare grădiniță, localitatea Șag". Obiectul contractului îl constituie alocarea unei
finanțări din bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

DISTRIBUIREA
PUBELELOR ȘI SACILOR
GALBENI DE LA RETIM

SOLICITARE DE FINANȚARE PENTRU SALĂ DE SPORT ȘCOLAR
În data de 30 mai 2018, primarul Flavius Roșu s-a deplasat din nou la București pentru a depune o solicitare
la Compania Națională de Investiții
pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public
sau Social a unei săli de sport școlare,
cu vestiare și tribună cu 102 scaune.
Publice în sumă totală de 1.581.278
Aceasta ar urma să fie amplasată în
lei. În cel mai scurt timp va fi demaracurtea Căminului cultural, ce respectă procedura de licitație pentru protă condiția de a fi în imediata vecinăiectul tehnic și de execuție.
tate a școlii.
pubelele și doresc sa le ridice sa vină
în același interval la sediul Primăriei.

IMPORTANT!

AVÂND în vedere controlul Agenției
de Mediu desfășurat pe raza comuSEMNAREA ULTIMELOR nei Șag, Primăria vă aduce la cunoșCEI CARE au ridicat pubelele RETIM
CONTRACTE CU RETIM tință următoarele măsuri:
și doresc sacii galbeni, îi pot ridica
AU MAI RĂMAS doar câteva gospo- 1. este interzisă desfășurarea activide la sediul Primăriei Șag astfel:
dării care nu au semnat, încă, noul tăților de picnic în zonele neamenacontract de salubritate cu operato- jate de pe marginea Râului Timiș;
LUNI, MARȚI ȘI JOI
rul RETIM. Așadar, toate persoanele 2. concesionarii pășunilor au obligaîntre orele 10.00 – 16.00,
care nu au semnat încă acest contrat ția să întrețină terenurile în stare de
MIERCURI
mai au pposibilitatea să o facă doar salubrizare corespunzătoare;
între orele 10.00 – 18.00
adresându-se companiei la sediul 3. gospodăriile care nu sunt branșaVINERI
acesteia din Timișoara, str. Oituz nr. te la rețeaua de apă au posibilitatea
între orele 10.00 – 14.00
3/A, telefon: 0256/499.490, 499.537, să se branșeze (pentru aceasta vă
De asemenea cei care nu au ridicat 430.440.
rugăm să vă adresați Primăriei Șag).

diferite probleme. Știu că este puțin
dificil, pentru că trebuie îndeplinite
toate formalitățile de semnare a
contractului, preluare a pubelelor,
a sacilor de gunoi, de adaptare la
programul de ridicare. Dar, vă asigur că la Primărie găsiți permanent
disponibilitate și înțelegere. Noi vom
monitoriza permanent ca această
colectare să se facă în mod profesionist și responsabil de către firma
de salubritate. Pe de altă parte, va
trebui ca toți cetățenii să depună
un efort comun suplimentar pentru
că este foarte important să facem
acest pas și să învățăm cu toții să
colectăm selectiv.
Flavius Roșu,
primar
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Câinii cu sau fără stăpân,
pe străzile comunei

ANUNȚ
ÎN CONFORMITATE cu prevederile art.2, alin. 3 din ordinul comun
al Ministerului Finanțelor Publice
nr. 1938/2018, din aparatul de lucru al primarului comunei Șag au
fost desemnate două persoane
care să acorde asistența privind
completarea

și/sau

depunerea

precum și transmiterea declarației
unice (persoane fizice) după cum
urmează:
1. Inspector superior – compartiment contabilitate/taxe și impozite – RADU MARIA;
2. Inspector superior – compartiment contabilitate/taxe și impozite – POP FIRONA.

TAXE, IMPOZITE
ȘI PENALIZĂRI
COMPARTIMENTUL de Taxe și
Impozite din cadrul Primăriei Șag
reamintește tuturor contribuabililor că au posibilitatea să plătească

DE ANI DE ZILE, problema câinilor
fără stăpân care circulă în voie pe
străzile Șagului este în atenția cetățenilor și autorităților locale, însă în
ciuda soluțiilor adoptate până acum,
problema persistă. „Situația este îngreunată de modificările legislative.
Pe noua lege nu putem lua măsuri,
pentru că ar trebui să predăm câinii
către asociații sau fundații autorizate
care să îi găzduiască. Problema este
că nu se găsesc, sunt foarte puține în
toată țara”, explică primarul Flavius
Roșu
Într-o clarificare transmisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară
și Pentru Siguranța Alimentelor, art.
2 alin (4) din O.U.G. nr. 155/2011 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel
cum a fost modificat prin Legea nr.
258/2013, se specifică foarte clar că
numai asociațiilor și fundațiilor le pot
fi concesionate serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Așadar, societățile comerciale
de profil nu își mai găsesc locul în actualul cadru legislativ.

FĂRĂ CÂINI ÎN PARCURI ȘI LOCURI
DE JOACĂ!
În ceea ce-i privește pe proprietarii de câini de companie care ies la
plimbare cu aceștia pe domeniul public, autoritățile locale le reamintesc
că este interzis accesul cu câini de
companie în parcurile și locurile de
joacă pentru copii. Deocamdată nu
s-a considerat oportună amenajarea
unui parc special pentru câini, având
în vedere că marea majoritate a proPână când acest apel va ajunge la cei prietarilor dețin curți și grădini unde
vizați, câinii lor umblă liberi pe străzi, câinii se pot plimba în voie.
Numai că, la Șag, nu toți câinii care deranjându-i pe vecini, provocând
vagabondează chiar sunt fără stă- pagube, mizerie și gălăgie.

Colectarea selectivă

atât integral, cât și parțial, taxele
și impozitele aferente, precum și
restanțele acumulate. De asemenea, vă reamintim că începând cu
data de 31 martie, când a fost ultimul termen de plată a primei rate,
se aplică penalizări de 2% pe lună
sau fracțiune de lună.

ATENȚIE LA HOȚII
DIN LOCUINȚE
HOȚII caută mereu metode de a-i
păcăli pe ceilalți și a le sustrage bunurile. Mai nou, una din metodele

CE COLECTĂM ÎN “CLOPOTELE
VERZI“?
Așa cum se întâmplă în toată Europa şi locuitorii comunei Șag trebuie
să înveţe să colecteze responsabil
şi selectiv gunoiul menajer, hârtia,
cartonul precum şi sticla. Acestea
trebuie colectate separat, întrucât
reprezintă deşeuri reciclabile. Pentru
aceasta,
RETIM
ECOLOGIC SERICE
S.A , a montat în
Șag containere tip
“clopot “ de culoare verde destinate
colectării
sticlei

pe care le folosesc este să pozeze
în culegători de fier vechi, dar în
realitate să profite de naivitatea
celor care îi primesc în curte și să
le fure diverse lucruri. Este ceea ce

•
•

au pățit deja unii cetățeni care, sub
pretextul că dau fier vechi acestor
persoane, s-au trezit că le-au fost
furate bunuri de preț. De aceea,
atenționăm pe toți locuitorii comunei Șag să nu primească în locuințe persoane necunoscute!

pân. „Am intervenit în mai multe cazuri în care am fost sesizați cu privire
la prezența pe străzi a unor câini fără
stăpân. Numai că, s-a dovedit că de
fapt aveau proprietar, dar acesta le
dădea drumul să circule pe domeniul
public”, ne-a spus viceprimarul Florin
Luca. „Îi rugăm pe toți proprietarii să
își țină câinii în curte și să nu le mai
dea drumul pe străzi”, este apelul făcut de acesta.

•
•
•
•

care sunt amplasate pe străzile din
localitate. În aceste “clopote verzi“
se vor colecta sticle şi borcane, cu
rugamintea de a se îndepărta toate
resturile de alimente din ele înainte
de a le depune în containere. În aceste “clopote verzi“ NU se vor colecta:
PET-uri, becuri, tuburi de neon, sticla
de la geamuri , oglinzi.
CE COLECTĂM ÎN „SACUL GALBEN”?
În Șag se desfășoară colectarea
“sacului galben” , care este destinat
colectării selective a următoarelor
categorii de materiale reciclabile:

hârtie, tipărituri , carton, folie de polietilenă (pungi, sacoşe din
plastic, PET-uri), doze
din aluminiu .
Deoarece reciclarea
este unul din elementele cele mai importante în protecția
mediului înconjurător, să facem efortul de a avea o comună mai curată şi
mai puţin poluată!
Atenție: deșeurile selective NU se
mai colectează la Primăria Șag!

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în lunile aprilie-mai 2018

Hotărârea nr. 35/27.04.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna aprilie 2018
Hotărârea nr. 36/27.04.2018 privind aprobarea preluării imobilelor situate în comuna Șag „Zona Mănăstire”,
având categoria de folosință teren pentru străzi/teren pentru drum, în proprietatea privată a comunei Șag și
înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară
Hotărârea nr. 37/27.04.2018 privind completarea H.C.L Șag nr.78/2017 Privind aprobarea principalelor investiții, propuse a se realiza la nivelul comunei Șag in anul 2018, completată prin H.C.L Șag nr. 12/2018
Hotărârea nr. 38/10.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna mai 2018
Hotărârea nr. 39/10.05.2018 privind aprobarea documentației de dezmembrare/dezlipire a terenului înscris
în CF nr.404584 Șag, cu nr. top.368, în suprafață de 3579 mp, proprietate a comunei Șag
Hotărârea nr. 40/10.05.2018 privind modificarea H.C.L Șag nr.20/28.04.2016 privind aprobarea transferului
cu titlu gratuit către o altă UAT de pe raza județului Timiș a autospecialei de stins incendii APCT marca Roman
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Un mare talent al Șagulu: tânărul
Sebastian Cucec și-a lansat primul CD
SALA Filarmonica Banatul din Timișoara a fost plină în seara zilei de 14
mai, la un eveniment de suflet pentru
comuna noastră. Acolo, tânărul interpret de muzică populară Sebastian
Cucec, şi-a lansat primul CD, intitulat
„Banatu-i pământul meu”. Sebastian
Cucec are numai 10 ani și este din
Șag.
jumătate de munca si anume doamna mea profesoară Vetuța Merticariu,
„După multă muncă și trudă am ajuns o mare voce a Banatului, un izvor neși la cel mai important moment din secat de muzică de la care în fiecare
viața mea muzicală, lansarea primu- zi poți învață ceva nou despre muzica
lui meu DISC de muzică populară și populară. Textele și melodiile acestui
de petrecere cu numele "Banatu-i pă- DISC au fost scrise cu o mare dăruimântul meu ". Realizarea acestui DISC re tot de doamna profesoară Vetuța
nu putea fi posibila dacă nu aveam Merticariu. Alături de noi am avut si
lângă mine niște profesioniști. Voi o orchestră de instrumentiști profesiîncepe a le mulțumi începând cu cea oniști de fală ai Banatului si anume:
care mi-a călăuzit pașii pe acest drum la saxofon - clarinet Ionicut Butan, la
începând de la vârsta de 6 ani și jumă- acordeon Cristi Stanca, la vioară Băltate și alături de care am realizat mul- teanu Cristi , la țambal Nicolae Barbu
te lucruri frumoase in acești 4 ani și

iar la contrabas Daniel Barbu. Alături
de noi pentru a putea înregistra acest
DISC a fost studioul domnului Sorin
Bârca și studioul domnului Adi Ciote.
(...) Le mulțumesc tuturor pentru implicare în realizarea frumosului meu
vis . În acest vis frumos va aștept si pe
voi dragi PRIETENI să ne fiți alături, să
descoperiți și voi alături de noi frumusetea cântecului popular românesc si căldura sufletească oferită de
niște suflete mari”, a transmis Sebastian Cucec.
Spectacolul i-a avut ca invitați speciali pe Cornel Borza, Anca Panțîru,
Mircea Cârtișorean, Mirabela Ștefănescu, Nicoleta Iancu, Theea Patricia
Ploscariu și Gabriela Fătu. La finalul
spectacolului, toţi cei prezenţi au fost
invitaţi să facă donaţii pentru a sprijini un centru de copii.

Înscrierile la grădiniță

REÎNSCRIERILE
În perioada 07 mai – 20 mai 2018 a
avut loc reînscrierea copiilor care
frecventează unitatea de învățământ
preșcolar „Grădinița P.P. Șag”, pentru
anul școlar 2018 – 2019. Înscrierea
s-a făcut la educatoarea grupei, conform cererii de reînscriere și în limita
locurilor disponibile.

rerii-tip de înscriere ce se găsește la
secretariat.
Pentru anul școlar 2018 – 2019, planul de școlarizare prevede o grupă
mică cu 30 locuri disponibile.

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare, pentru anul școlar ÎNSCRIEREA NOILOR VENIȚI
2018 – 2019 (pe grupe de vârstă) este De asemenea, vă informă că este în
următorul:
curs, începând cu data de 21 mai
2018 și până în data de 10 iunie 2018,
Forma de
Tipul formațiunii de Nr.
Nr.
înscrierea copiilor nou veniți, la Grăînvățământ studiu
grupe
dinița P.P. Șag. Înscrierea se face onNormal
Grupa mică
1
30
line, la secretariatul școlii, de către
Prelungit Grupa mijlocie 1
30
părintele/tutorele copilului, în interPrelungit Grupa mare
2
45
valul orar 09:00 – 14:00, conform ce-

ACTE NECESARE
Actele necesare înscrierii sunt următoarele:
• Copie xerox a certificatului de
naștere a copilului;
• Copie xerox după actul de identitate al părinților;
• Adeverință medicală de la medicul de familie (apt pentru grădiniță)
• 1 dosar plic;
• 3 plicuri simple + timbre de valoare unei scrisori recomandate.

Începe Evaluarea Națională pentru
elevii Școlii Gimnaziale Șag
acest an:

MAI ESTE foarte puţin până când
absolvenţii de gimnaziu ai Şcolii Șag
vor susţine Evaluarea Naţională. Cu
acest prilej, le dorim elevilor din clasa a VIII-a mult succes la probele de
examen! Iată mai jos calendarul de
desfăşurare al Evaluării Naţionale din

4-8 iunie 2018
Înscrierea la evaluarea națională
8 iunie 2018
Încheierea cursurilor pentru clasa a
VIII-a
11 iunie 2018
Limba şi literatura română probă scrisă
13 iunie 2018
Matematica - probă scrisă 1
14 iunie 2018
Limba şi literatura maternă probă scrisă

19 iunie 2018
Afişarea rezultatelor înaintea
contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018
Depunerea contestaţiilor
(orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018
Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018
Afişarea rezultatelor finale după
soluţionarea contestaţiilor.
Tuturor candidaților le urăm mult
succes!

DEZINSECȚIE
AERIANĂ
ÎN DATA de 2 mai 2018, de la ora
18.00, pe raza comunei Șag s-a
desfășurat dezinsecția pe cale
aeriană a intravilanului. Aceasta
a fost amânată cu câteva zile deoarece la data programată inițial,
condițiile meteo nu au fost favorabile, respectiv vântul a avut o viteză
de peste 10km/h. Dezinsecția va fi
repetată în cursul acestei veri, tot
în funcție de evoluția vremii.

AMENZILE ÎȘI FAC
EFECTUL
LA MAI BINE de o lună după ce,
parcul de la drumul național, renovat recent, a fost vandalizat de
un grup de tineri, lucrurile s-au
schimbat în bine. Amenzile aplicate au avut ca efect faptul că în parc
nu s-a mai făcut nici mizerie și nici
nu s-a vandalizat mobilierul. „Sunt
semnale pozitive dar trebuie să fim
responsabili, în special părinții trebuie să supravegheze ce fac în timpul liber copiii lor”, spune primarul.
Vă reamintim că cei trei tineri identificați de Poliție au fost amendați
iar părinții lor sunt nevoiți acum să
suporte atât valoarea amenzi cât și
cheltuielile cu reparațiile.

LUCRĂRI EDILITARE
AU DEMARAT lucrările de pietruire a străzilor neasfaltate de pe raza
comunei. La fel ca în fiecare an, se
completează cu piatră spartă, se
astupă gropile și se tasează aceste
drumuri pentru ca ele să poată fi
circulabile în bune condiții. Mare
parte din străzile neasfaltate se
regăsesc în Zona Mănăstirii, acolo unde Primăria continuă să preia drumuri din domeniul privat al
persoanelor fizice și juridice, în domeniul comunei, pentru a le pietrui și întreține.
În altă ordine de idei, vă informăm
că s-a încheiat licitația pentru proiectul de modernizare a trotuarelor
și în perioada imediat următoare,
acestea vor începe.
Nu în ultimul rând, lucrările de modernizare a Căminului cultural sunt
în toi și se vor finaliza, cel mai probabil, la finalul lunii iunie sau începutul lunii iulie.
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Simpozion de Teologie la
Mănăstirea Timişeni – Şag

ÎN CONTEXTUL Anului omagial al
unității de credință și de neam și al
Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Facultatea de Litere,
Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei,
a organizat, în data de 8 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul
derstanding of Mission after the Holy
Internaţional de Teologie cu tema:
and Great Council”, în cadrul căruia a
„Credință și neam: Duhovnicie și duevidențiat câteva aspecte abordate
hovnici în Ortodoxia românească”.
de participanții de la Sfântul și Marele Sinod din insula Creta, referitoare
Manifestarea științifică a debutat în
la misiunea Bisericii Ortodoxe în lubiserica Mănăstirii Timișeni, prin ofimea contemporană.
cierea Acatistului Mântuitorului Iisus
Hristos de către părintele Rafael PoPrima parte a simpozionului a fost
vîrnaru de la Departamentul de Teomoderată de Înaltpreasfințitul Pălogie din Timișoara. După momentul
rinte Mitropolit Ioan. În cadrul acesde rugăciune, lucrările Simpozionuteia au susținut prelegeri: Pr. Conf.
lui Internațional de Teologie au fost Dr. Picu Ocoleanu (Facultatea de
deschise, în mod oficial, de Înalt- Teologie Ortodoxă din Craiova;Pr.
preasfințitul Părinte Ioan, Arhiepisco- Prof. Dr. Aurel Pavel (Facultatea de
pul Timișoarei și Mitropolitul Banatu- Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna”
lui, printr-un cuvânt de deschidere, din Sibiu), cu tema: „Părintele Teofil
în care a vorbit despre sublimitatea Părăian – duhovnicul de la Mănăstiactului unirii de la Alba Iulia din 1918, rea Sâmbăta de Sus”; Arhim. Pr. Lect.
ce constituie o pagină de istorie a Dr. Benedict Vesa (Facultatea de Teneamului românesc. În acest sens, ologie Ortodoxă din Cluj-Napoca),
Părintele Mitropolit Ioan a sublini- cu referatul „Părintele Rafail Noica și
at importanța culturii și credinței în lucrarea paternității duhovnicești în
păstrarea unității naționale: „Cultura vremurile actuale”.
și credința au fost străjerii neamului
nostru românesc. Cultura și spiritua- A doua parte a fost moderată de pr.
litatea românească au fost mai înalte conf. dr. Constantin Jinga, de la Dedecât Carpații. De acolo s-au revărsat partamentul de Teologie Ortodoxă
de o parte și de alta, menținând uni- din Timișoara, participanții au deztatea neamului nostru. Prin urmare, bătut următoarele teme: pr. conf. dr.
apărarea și întregirea neamului ro- Jan Nicolae, (Facultatea de Teologie
mânesc nu s-a făcut doar cu arma, ci Ortodoxă din Alba Iulia), a prezentat
s-a făcut, întâi de toate, prin cultură și referatul „Un duhovnic harismatic în
credință”.
temnițele comuniste: Părintele Ioan
Iovan”, Pr. Lect. Dr. Vasile Bîrzu (FaculA urmat, apoi, cuvântul prof. dr. Pe- tatea de Teologie Ortodoxă „Andrei
tros Vassiliadis, de la Facultatea de Șaguna” din Sibiu), a expus tema: „PăTeologie Ortodoxă din Tesalonic, care rintele Nil Dorobanţu – un prizonier
a susținut referatul „The Orthodox Un-

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

al conştiinţei în lagărul comunist. O
evocare a unei puternice şi controversate personalităţi duhovniceşti”;
Pr. Lect. Dr. Lucian D. Colda (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia), a susținut referatul „Înnoire
şi dezvoltare în Tradiţie. Repere hermeneutice ale teologiei părintelui
Dumitru Stăniloae în viziunea preotului profesor Ion Bria”; Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai (Facultatea de
Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna”
din Sibiu), a prezentat tema: „De ce
cad îngerii…”. Paternitate teologică
și provocări ideologice în secolul XX”;
Pr. Lect. Dr. Ștefan Negrean (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.
Felea” din Arad), a vorbit despre „Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa
– Omul Duhului”; Diac. Lect. Dr. Florin
Tomoioagă (Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea), a prezentat tema „Părintele Dionisie Ignat de la Colciu – duhovnicul
român din Athos”; Pr. Conf. Dr. Ioan
Mihoc (Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa), a susținut referatul „Cuvântarea Sf. Apostol Pavel din Milet
(Fapte 20,18-35) despre responsabilitatea pastoral-misionară a slujitorilor
Bisericii”.
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CĂSĂTORII

SC GAUSS SRL închiriază buldoexcavator la prețul de 100 lei + TVA. Mai
multe informații la tel: 0748.110.838.

Gleizer Constantin-Bogdan cu
Dima Florica-Roxana
Roca Marius cu
Hreniuc Cosmina-Ramona
Ciobanu Ştefan-Marian cu
Ghiurca Alexandrina-Paula
Dobra Vlad-Raul cu
Duma Adina-Barbara

LOCURI DE MUNCĂ

Casă de piatră!

SE CAUTĂ îngrijitoare sau femeie de serviciu, în vederea angajării. Pentru
detalii apelați la nr. tel. 0745.645.703

DECESE

ANUNȚURI

ÎNCHIRIERE BULDOEXCAVATOR

S-A DESCHIS UN NOU
SALON DE COAFURĂ
ÎN DATA de 02 aprilie 2018, pe strada a II-a, la numărul 40, s-a deschis salonul de coafură Diana Radosavliev PFA. Pentru detalii și programări vă
rugăm să apelați la numărul de telefon 0771510265.
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