CURĂȚENIA DE PAȘTE

În așteptarea Sfintelor Sărbători Pascale, Primăria face un apel către toți locuitorii comunei Șag să își curețe spațiul
din fața casei și să elibereze domeniul public de materiale de construcție, lemne sau utilaje agricole.
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Buget record pentru comuna Șag,
în 2017

ÎN ȘEDINȚA extraordinară din data
de 20 martie 2017, Consiliul Local
Șag a votat, cu unanimitate de voturi,
proiectul de buget al comunei Șag,
pe anul 2017, înaintat de primarul
Flavius Roșu. Este cel mai mare buget
pe care comuna l-a avut vreodată, cu
venituri în creștere de aproape 10%
față de anul trecut și un nivel prevăzut al cheltuielilor de nu mai puțin de
10 milioane lei (aproape 2,5 milioane
euro). Mai mult, Primăria pornește la
drum cu un excedent de 3,8 milioane
lei, alcătuit din sume alocate pentru
investiții multianuale sau nerealizate
(proiecte anulate), economii, dar și o
colectare peste estimări. Toți acești
niță sau lucrările pentru canalizarea
bani vor fi folosiți pentru investiții.
pluvială. În ceea ce privește proiectul
„Am întocmit un buget echilibrat și de canalizare a apelor uzate, în butotodată realist”, ne-a spus primarul get nu se regăsesc sume pentru că
Flavius Roșu. „Am inclus doar sume- proiectul este gestionat de Aquatim,
le pentru care avem siguranța că le având un buget propriu.
vom primi. Sunt, spre exemplu, proiecte cu șanse mari de a fi aprobate în Consilierii locali nu au avut obiecții,
cursul anului, dar care nu sunt trecu- întrucât bugetul s-a aflat din timp în
te aici. Așadar, până la finele lui 2017, dezbatere publică, s-a organizat și o
sumele care vor fi primite ar putea fi consultare cu cetățenii, iar propunerile făcute au fost incluse din timp în
mai mari”, explică acesta.
document. Așa că, la finalul discuțiiÎn ședința de buget, Primarul le-a ex- lor, aleșii locali au votat în unanimiplicat consilierilor că sumele alocate tate pentru aprobarea bugetului pe
investițiilor (lista lor a fost publica- anul 2017.
tă în numărul din luna decembrie a
Jurnalului) vor merge cu prioritate Trebuie spus că, din totalul cheltuiepentru proiectele mari, începând cu lilor ce vor fi efectuate mai bine de
reparațiile la străzi, extinderea și eta- jumătate din bani (53%) vor merge
jarea corpului de clădire de la grădi- pe investițiile făcute pentru dezvol-

VINO SĂ FACEM,
ÎMPREUNĂ,
CURĂȚENIE ÎN ȘAG!

SÂMBĂTĂ, 8 APRILIE 2017, Primăria Șag organizează o acțiune
de voluntariat având ca scop curățarea și igienizarea comunei.
Toți locuitorii cărora le pasă cu
adevărat de curățenia comunei
sunt așteptați să se implice și să
participe la această amplă acțiune.
tarea comunei, un sfert (24%) pentru
achiziția de bunuri și servicii necesare bunei funcționări (de la necesarul
Primăriei și până la plata energiei
electrice pentru iluminat public), și
mai puțin de un sfert (22%) pentru
plata salariilor din instituțiile publice.
De menționat că în acești bani sunt
incluse salariile dascălilor de la școală
și grădiniță, care reprezintă mare parte din aceste sume.
În ceea ce privește repartizarea pe
domenii de interes public, cei mai
mulți bani de la buget se duc la învățământ (23%), aici fiind incluse sumele pentru funcționare, salarii dar și investiții pe care Primăria le realizează
în domeniu.
(continuarea în pagina 2)

Primăria și
Consiliul Local Șag
vă urează
Paște fericit!

Adunarea se va face la ora 9.00,
în fața Primăriei Șag, după care, se
vor forma echipe care vor porni în
toate zonele comunei, astfel încât
să fie acoperite toate străzile, dar
și periferiile, unde sunt aruncate
multe deșeuri.
Cu această ocazie, Primăria va
pune pune la dispoziție utilajele din dotare, începând cu buldo-excavatorul și remorca, precum și containere închiriate de
la RETIM. În schimb, participanții
sunt rugați, dacă au posibilitatea,
să vină dotați cu mănuși, saci de
gunoi, unelte necesare curățeniei.
„Îi rog pe toți cetățenii, mai ales
pe cei tineri, să nu fie indiferenți
și să participe la acțiune în număr
cât mai mare. Va fi nu doar o zi de
curățenie ci și o ocazie de a socializa, de a demonstra că suntem o
comunitate unită, de a arăta că ne
pasă”, este îndemnul primarului
Flavius Roșu.
Așadar, vă așteptăm, sâmbătă, 8
aprilie 2017, să participați, cu mic,
cu mare, la transformarea Șagului
într-una dintre cele mai curate comune din județul Timiș!
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SE DISTRIBUIE
COMPOSTOARELE

A ÎNCEPUT distribuirea către populație a compostoarelor primite
de la Consiliul
Județean
Timiș. Cei care au
dreptul și doresc să primească un compostor, sunt rugați
să se grăbească,
să vină la sediul
Primăriei să le preia, pentru că sunt
pe terminate. Acestea se acordă,
pe bază de proces verbal de predare-primire, pe principiul „primul
sosit, primul servit”. Atragem însă
atenția că ele pot fi folosite doar
pentru scopul pentru care au fost
primite, nu pot fi destinate altor
uzuri, modificate sau deteriorate și
rămân în proprietatea Consiliului
Județean Timiș.

UN NOU MOTIV
SĂ-ȚI FACI BULETIN
DE ȘAG

DACĂ locuiești la Șag și nu ți-ai
făcut buletinul cu domiciliu în localitate, ai încă un motiv să o faci
anul acesta: de la 1 ianuarie 2018
va fi modificată Legea 273 a finanțelor publice locale astfel încât impozitul pe venit va merge direct la
bugetul local. Măsura anunțată de
ministrul Dezvoltării Sevil Shhaideh va face ca acești bani să nu
mai meargă la București, ci să rămână în localitatea de domiciliu
a persoanei, pentru a contribui la
dezvoltarea comunității în care
aceasta trăiește.

GUVERNUL
A DEBLOCAT
CENTURA DE SUD

COMPANIA Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) a trimis spre validare, către Agenţia Naţională de Achiziţii
Publice, documentaţia de atribuire aferentă contractului de lucrări
„Proiectare şi execuţie variantă de
ocolire Timişoara Sud”. Proiectul
centurii de Sud este de aproximativ 26 de kilometri şi are, pe lângă
componenta locală, şi una internaţională: fluidizarea traficului care
intră în ţară pe la Stamora Moraviţa. Aflat la Timișoara, premierul
Sorin Grindeanu a declarat că proiectul tehnic şi execuţia centurii de
sud a Timişoarei vor fi scoase la licitaţie la pachet, pentru a se câştiga
timp.

Buget record pentru comuna Șag,
în 2017

(continuare din pagina 1)

Având bugetul aprobat, Primăria s-a
apucat imediat de treabă. Investițiile
prioritare pentru administrația locală, pentru care s-au demarat imediat procedurile de achiziții, studii de
fezabilitate, proiectare sau obținerea
de autorizații, după caz, sunt:
• Extinderea și etajarea corpului de
grădiniță – proiectare și execuție;
• Proiectul de creșă ce va fi depus luna
viitoare pe fonduri europene la AFIR;
• Eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public;
• Extinderea și modificarea sistemului
de supraveghere cu camere video;
• Modernizarea Parcului de pe strada
a XI, proiect ce va intra în licitație pe
SEAP în data de 03.04.2017;
• Repararea drumurilor comunale
pietruite – începută;
• Reparații de trotuare, reparații străzi
asfaltate și amenajarea de parcări – a
început proiectarea;
• Pietruirea drumurilor în Zona Mănăstirii – a fost preluat un nou lot de
drumuri pentru a fi inclus în programul de pietruire.

BUGETUL COMUNEI ȘAG PE ANUL 2017
VENITURI PE CATEGORII
Venituri totale din care:
• Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
• Sume defalcate din TVA
• Impozite și taxe pe clădiri
• Impozite și taxe pe teren
• Impozite pe mijloace de transport
Excedent (din 2016)
CHELTUIELI PE CATEGORII
Cheltuieli totale din care
• Cheltuieli de capital (investiții)
• Cheltuieli cu bunuri și servicii (de funcționare)
• Cheltuieli de personal
• Asistență socială
CHELTUIELI PE DOMENII
• Învățământ
• Locuințe, servicii și dezvoltare publică
• Transporturi (drumuri)
• Servicii publice generale
• Apărare, ordine publică și siguranță națională
• Asigurări și asistență socială
• Cultură, recreere și religie
• Protecția mediului - salubritate

mii lei
%
6.616 100
2.581
39
2.032
31
441
7
436
7
376
6
3.861
mii lei
%
10.477 100
5.564
53
2.513
24
2.277
22
122
1
mii lei
%
2.441
23
2.286
22
2.063
20
1.757
17
692
7
578
6
471
4
188
2

Curățenia comunei,
prioritatea numărul 1 a administrației
numărul de mașină și a anunțat imediat Garda de Mediu. Inspectorii de
mediu au procedat la identificarea
făptașilor și au aplicat legea.

MARGINILE DRUMURILOR,
CURĂȚATE DE BOSCHEȚI
Primăria a dat startul unei ample
campanii de curățenie. În luna martie s-a intervenit pe marginile drumurilor de intrare în comună pentru
tăierea tufelor, arbuștilor sălbatici
crescuți peste tot, s-a tuns iarba și
s-au îndepărtat resturile de buruieni
uscate rămase peste iarnă. S-a intervenit la toate intrările în comună, în
Zona Mănăstire și Cartierul PUZ Vest.
În perioada următoare se va interveni în zona Chicago.

„Multe alte cazuri s-ar rezolva dacă
am lua atitudine. Cei care sunt certați
cu bunul simț și cu legea trebuie să
știe că nu pot veni la Șag să facă ce
vor. Noi nu suntem groapa de gunoi
a orașului și nici sat fără câini”, ne-a
spus primarul Flavius Roșu după ce
ne-a relatat întâmplarea. „Cei care sesizează astfel de comportamente să
ia atitudine, să sune imediat la Poliție, la Primărie sau direct la Garda de
Mediu”.
CADAVRE DE ANIMALE, ARUNCATE PE MAGINEA DRUMULUI
Pe de altă parte, viceprimarul Florin
Luca spune că cetățenii l-au sesizat
cu privire la cadavrele de animale
aruncate pe marginea drumului. „Recent am găsit carcase de oi moarte,
dar au mai fost și cazuri de câini, pisici sau alte animale domestice. Nu
am identificat dacă cei care au aruncat erau din comună sau nu, dar este
un gest incalificabil, mai ales că se
pune în pericol sănătatea publică”,
spune vicele.

FIRMĂ AMENDATĂ
CU 10.000 DE LEI
În urma sesizărilor primite de la un locuitor din Zona Mănăstirii, o firmă din
Timișoara a fost amendată de Garda
de Mediu cu 10.000 de lei pentru că a
aruncat gunoi și moloz pe domeniul
public, în comuna noastră. Totul a
pornit când cetățeanul a observat că
o camionetă arunca gunoiul pe mar- MĂSURI MAI ASPRE
ginea unui drum și, revoltat, a reținut Exasperați de lipsa curățeniei și fap-

tele antisociale comise pe raza comunei, edilii promit că lucrurile se
vor schimba radical. „Acum, în noul
buget am prevăzut bani să extindem
sistemul de camere de luat vedere și
să îl repunem în funcțiune, pentru că
sunt probleme cu el. Tot ce se înregistrează transmitem la Poliție pentru
a se lua măsuri”, spune primarul. În
plus, se vor desfășura periodic acțiuni de curățenie pentru a-i coopta pe
șăgeni să participe activ la păstrarea
curățeniei. Nu în ultimul rând, se vor
aplica avertismente și amenzi.
TRADIȚIA OBLIGĂ
Dincolo de legi și administrație, tradiția din moși strămoși face ca la Șag,
gospodarii să se pregătească cum
se cuvine de întâmpinarea primăverii, sărbătorile pascale și de primirea
goștilor. Văruitul fațadelor, vopsirea
gardurilor și porților învechite, a fost
și încă mai este, pentru mulți dintre
șăgeni, un adevărat ritual de înnoire. Pentru șăgenii de odinioară, grija
pentru spațiul din fața casei nu era
doar o obligație, ci și un motiv de
mândrie, sau, după caz, de rușine
față de comunitate, atunci când nu
se făcea la timp. Toaletarea pomilor,
curățarea zonei verzi și tunderea ierbii, erau lucrări absolut normale.
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Șăgencele au fost sărbătorite
la Balul de 8 martie

DE ZIUA FEMEII, Casa Națională a
fost arhiplină la balul organizat de
Primărie pentru doamnele din comuna noastră. Participarea mult peste
așteptări a determinat organizatorii
să ia măsuri pentru a permite accesul
a cât mai multe persoane.
Solistele Carmen Popovici Dumbravă, Adriana Horoba, Isabela Halmai,
Simona Rus precum și Ovidiu Balcu
și formația sa, au făcut un adevărat
spectacol muzical. Lumea s-a pornit
la dans și horă iar distracția s-a încins
imediat și a ținut până noaptea târziu, la ora 1, mai ales că a existat și un
bufet pus la dispoziție de o firmă de
catering. Desigur, nu au lipsit florile
dăruite cu drag doamnelor de către
Primărie. Evenimentul a fost mediatizat și la Știrile ProTV.

Mărțișoarele expuse la târg
s-au vândut ca pâinea caldă

TÂRGUL de mărțișoare organizat de
Primăria Șag în colaborare cu Școala
și Grădinița a avut un succes neașteptat.

Popularizat și în paginile Jurnalului,
evenimentul s-a bucurat de participarea copiilor de la grădiniță și școală, care au expus creațiile lor pline de
imaginație și talent.
Lor li s-au alăturat și persoane par- Marinela Boianjicov, care au expus Aproape trei sferturi dintre mărțișoaticulare precum surorile Neșin sau mărțișoare elaborate, foarte rafinate. rele expuse au fost vândute.

Calificare la faza județeană
„Lada cu Zestre”

DEBUT cu dreptul pentru comuna
noastră la Festivalul-concurs „Lada
cu Zestre”, faza zonală, desfășurat la
Peciu Nou în data de 12 martie 2017.

Romina Faul și Iasmina Szenteși. De
asemenea, merge mai departe la faza
pe județ Ansamblul „Crinii Bănățeni”
coordonat de instructorul Adrian
Mali. Faza județeană a concursului va
Dintre cei 6 soliști participanți, s-au avea loc, cel mai probabil, la Timișoacalificat în etapa următoare, cea ju- ra, la începutul verii.
dețeană, patru reprezentanți ai Șagului: Adriana Chirici, Sebastian Cuceac, Mult succes reprezentanților Șagului!

Timișul Șag, în zodia remizelor albe

SÂMBĂTĂ 25 martie 2017, pe Arena primi acasă vizita AS Arsenal Flacăra cu ora 17.00, pe Arena Sportivă din
Sportivă Șag s-a disputat etapa cu Făget. Meciul se va disputa începând comuna noastră.
numărul 21 a campionatului județean, liga a IV-a. Timișul Șag a primit
acasă formația celor de la AS Murani,
ceva mai bine clasați, însă echipa antrenată de Iulian Munteanu n-a reușit
să marcheze, meciul încheindu-se cu
un scor alb 0 -0. Este a doua remiză
albă consecutivă, după cea din deplasare la Sânnicolau Mare.
Echipa se menține în a doua parte a
clasamentului, pe locul 12, cu 26 de
puncte după 21 de partide, din care 6
victorii, 8 egaluri și 7 înfrângeri.
Sâmbătă, 1 aprilie 2017, Timișul va

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL
LOCAL ȘAG
ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN
DATA DE 16.03.2017
1. Hotărârea Nr. 22/20.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șag pe
anul 2017.
2. Hotărârea Nr. 23/20.03.2017 privind darea în administrare a unor
bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Șag către Școala
Gimnazială cu clasele I-VIII Șag.
3. Hotărârea Nr. 24/20.03.2017 privind aprobarea modificării art.1
din H.C.L Șag nr. 47/2017 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.

PARTICIPARE
ȘĂGEANĂ LA
KAIAC-CANOE

ÎN PERIOADA 7-8 aprilie 2017,
Secția de kaiac-canoe a Clubului
Sportiv Șag va participa la concursul de sporturi nautice organizat la Timișoara de Clubul Sportiv
Nautic Banat. Concursul va începe
vineri, 7 aprilie, ora 16.00 și va continua sâmbătă, 8 aprilie 2017, de
la ora 10.00, pe canalul Bega, între
podul „Michelangelo” și podul „Mihai Viteazul”. La eveniment va participa, din partea Șagului, dr. vet.
Pavel Alexandru, consilier sportiv
în cadrul Secției de kaiac-canoe,
caiacist cu ștate vechi încadrat
la categoria master, disciplinele
dragon-boat și canoe simplu.

MAJORĂRI PENTRU
NEPLATA TAXELOR
ȘI IMPOZITELOR

ÎNCEPÂND cu data de 1 aprilie
2017, contribuabilii care nu au
achitat prima rată a taxelor și impozitelor locale, aferentă anului în
curs, vor plăti o majorare de 0,1%
pe lună. Primăria Șag îi invită pe
toți cei care nu și-au plătit încă
taxele și impozitele să vină să le
achite, pentru a evita acumularea
majorărilor.
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dam Livia, Alecu Maria, Ambrus
Ferenc, Andrieş Alexandra-Felicia,
Andrunache Andreea, Antal Alexandru,
Antănas Florica, Apostu Liliana-Victoria,
Apostu Romeo-Marin, Apreutesii Marcel,
Ardelean Adrian, Avram Liviu-Constantin
ădăi Alexandru-Mario, Banda MariaLidia, Bartulov Elena-Gabriela, Bejinari Tatiana, Beltec Andreea-Loredana,
Beltechi Maria, Bîrleanu Alina-Diana,
Bledea Ileana, Blenche Roxana-Loredana,
Blîndă Cristina, Bogdan Marcel-Marian,
Bohuş Laura-Mariana, Boldizsar Victor,
Bolocan Melinda, Bolocan Mircea, Boşca
Mihai, Brebenel Ştefan-Daniel, Brie Ioan,
Brînzoi Diana, Brînzoi Gică, Buda Catiţa,
Buda Floare, Budacov Claudia, Budacov
Ion-Serghei, Bujora Alexandru-Cristian,
Bula Florica, Bulzan Beniamin-Sebastian,
Bulzan Floare, Burlacu Alexandra
alu Romulus, Carsac Ghita, Cercel
Marinică, Chira Aurica-Anişoara,
Chira Lavinia-Maria, Chişcaru LaviniaFlorentina, Chiţiga Lucia, Cioabă Maria,
Ciortea Lucia-Maura, Cîrstoiu Aurelia, Ciucia Angela, Ciucia Ioan, Ciupei
Adrian-Ciprian, Ciupei Ioana-Loredana,
Cocean Raveca, Cocian Victoria, Codrianu
Andron, Cojocaru Iulian-Laurenţiu, Colţuc
Vanea, Constantin Viorel, Cornea Mirela,
Crap Adrian-Marius, Crap Elisaveta,
Crişan Alexandru, Crişan Angela, Crivotulschi Antoanela, Csipai Stefan, Cucură
Ana-Mariana
amian Marius-Petru, Dan Angela,
Daniel Elisabeta, David Irina, Dima
Florica-Daniela, Doborkazy Iosif-Ioan,
Dobre Constantin, Dospinescu CătălinaMihaela, Dragomir Anca-Arabela,
Drumof Maricel, Duma Gavril, Duma
Gavril, Duma Teofil-Ioan, Dunca Ileana,
Dunca Romulus-Eugen
rdei Ladislau, Faul Florica, Fenyes
Simona-Claudia, Ferenczi Daniel-Mihai, Feti Constantin, Feti Florica-Nicoleta,
Firu Dragoş-Bogdan, Fotu Ecaterina
eorge Elisabeta, Gherman Adrian,
Gherman Claudia-Andreea, Gherman
Damaris, Ghiniţă Elena, Ghişe Ioan-Florin,
Goncear Ileana

B

C

D
E

G

H

almay Gheorghe-Daniel, Hasmasan
Viorica, Heine Nicolaus, Hoia Elena,
Hotea Emanuel, Hui Ion, Hurmuz Rodica,
Huţu Eugen
acobescu Iuliana, Iancu Angela, Iliuc
Florea, Indricău Annamaria, Indricău
Branca-Elisabeta, Iorgoiu Dumitru, Iran
Atila-Iosif, Irimia Daniela
ianu Dimitrie-Miodrag, Jicoane IonuţDan, Jicoane Radu-Cătălin, Jupînu
Mariana-Rodica, Jurca Florina, Jurca
Vasile
ari Levente-Zsolt, Kiss Ioan, Kocsis
Elisabeta, Kocso Maria, Kovacs Pavel,
Kovago Elisabeta, Kovago Maria, Kreuter
Roland, Kron Reghina, Kun Karla-Noemy
akatos Irina-Veronica, Ligner Maria,
Lung Alexandru
agdaş Augustin, Man Gavrilă,
Marghescu Anişoară-Creola, Marian Elena-Irina, Marian Maria, Marinaş
Cristian-Dan, Marincu Borislav, Mariş
Ioan, Martin Carmen-Lia, Martinescu
Stelică, Mateeş Iosif-Marian, Mercea
Lucian-Dumitru, Messmer Ecaterina,
Mih Florin, Moga Florentina-Elisabeta,
Moisiuc Cornel, Munteanu Iasmina-Anca,
Mureşan Carmina-Diana, Mureşan Daniel, Mureşan Florin-Emil
agy Tibor, Neagu Monica-Liliana,
Neamţ Alina-Cristina, Nechifor Elena,
Neda Delia, Neşin Draga, Neşin Jivco,
Nichitean Ilie, Novac Viorica-Florentina,
Novacovici Floarea, Novacovici Maria,
Novacovici Mariana
nofrei Florin-Vasile, Ostafe Maricel,
Ozgen Aurora
alade Ana, Pântea Lavinia-Roxana,
Pântea Petru, Papuc Adrian, Paşcalău
Ana, Pascu Karlla-Gabriela, Pătraşcu
Mihai-Lucian, Pau Ioan, Pavel Constantin,
Petrescu Alexandru-Florentin, Petrescu
Gabriela-Maria, Poenaru Călin-Adrian,
Pop Emanuela-Olga, Pop Vasilica, Pop
Viorel, Popa Oana, Popescu MarcelDaniel, Porşega-Marincu Ovidiu-Dorin,
Prajan Cătălin, Prajan Vasilica-Flavia,
Precup Elena, Prepeliţă Adrian-Florin,
Puică Viorica, Puşcaş-Mija Rafael, Puskas
Ladislau

I

J

K

L
M

N

O
P

R

adu Larisa, Raicu Răzvan-Florin,
Rezumeş Amalia-Erika, Ristic GarofiţaLenuţa, Ristic Snezana, Robotă Sergiu,
Rohanka Richard-Levente, Rugilă CiprianCristian, Rus Gabriel-Doru-Marian, Rus
Vasile, Rusu Cristina
abadas Reiner-Florin, Săbiescu Tinel,
Sadovan Ioan-Alexandru, Sala Alexandru, Sălăjan Mariana, Samoilă
Heronimus-Silviu, Sângeorgan Sigmund,
Sas Andrei-Viorel, Savii Ioan-Aurel, Sike
Wilma-Erica, Şimon Viorica, Sinitean
Emilia-Liliana, Soldan Maria-Viorica,
Şoldan Vasile, Şpan Cristina-Ecaterina,
Spânu Alexandru-Aurel, Spânu TiberiuGheorghe, Stan Doiniţa, Stancu DenisaMaria, Stein Nicolae, Şuar Ileana-Maria,
Şuiu Rodica-Alina, Suiugan Emilian, Şulţ
Ramona-Manuela, Szasz Vilhelm, Szatmari Magdalena
aga Doina-Maria, Tamaş Ioan, Ţăranu
Andreea, Tarhon Florin, Teslovan
Florin-Vlăduţ, Teşu Constantin, Theisz
Werner, Ticuş Camelia, Ţivlică Gheorghe,
Tudor Mariana-Ibolya
lita Florica, Uliţa Livia, Varga Elena,
Vasin Gheorghiţa, Velciov Viorel,
Veziteu Dorinel, Vieru-Sfischer Marian,
Viţan Nicolae, Vorotic Gheorghe, Zammer
Magdalena
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TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

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

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!
T tV v Q M io n '
Tel: 0768.310.091 fcciJU^ ckc’
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Szatmari Claudiu Cristian cu
Banianschi Oana Jana

Casă de piatră!

DECESE
Haneș Nicolae
Tătărășanu Cristina
Naidin Elvira
Narița Viorica
Burta Florian

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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