A început distribuţia Ajutoarelor UE

Persoanele care nu au primit încă aceste produse, sunt rugate să se
prezinte la Primărie pentru a le ridica.
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RETIM a început colectarea selectivă la Şag

Editorial

Stimaţi şăgeni,

Primăria Şag a semnat contractul cu operatorul de salubrizare RETIM S.A. din
Timişoara, pentru ridicarea
deşeurilor colectate selectiv.
Este vorba despre containerele
speciale amplasate de primărie
în anul 2004 printr-un proiect
realizat împreună cu asociaţia
“Prietenii Naturii”.

există 26 astfel de containere,
amplasate în şapte locaţii.

Ce trebuie să facem?
Este foarte important ca gunoaiele să fie aruncate în containerele potrivite. Operatorul
are dreptul să refuze ridicarea
lor dacă acestea conţin alte
deşeuri decât cele înscrise pe
containere. Întotdeauna carPână
acum,
responsabili- tonul şi hârtia trebuie să se
tatea pentru ridicarea lor era afle în acelaşi recipient, metaasumată de Primărie, însă lul separat şi la fel şi plasticul.
datorită
disponibilizărilor Sub nici o formă nu aruncaţi
din instituţie, serviciul nu gunoi menajer în aceste conmai putea fi asigurat şi con- tainere, altfel RETIM nu le va
tainerele, pline, riscau să ridica!
devină o bombă ecologică. RETIM va ridica deşeurile o dată O mare problemă la conpe săptămână. În total, în Şag tainerele pentru plastic este

Foarte pe
scurt, revin cu
rugămintea
de a participa
activ la implementarea în comuna noastră
a colectării selective. Trebuie
şi noi să ne schimbăm obiceiurile şi să demonstrăm că
putem fi europeni. Nu putem
face acest lucru dacă nu ne
dăm interesul pentru ceea ce
ne afectează în mod direct.
Am încrederea că la acest
capitol Şagul va dovedi că
este în continuare o comună
fruntaşă.

Venus Oprea, primar

că mulţi cetăţeni aruncă sticle
PET cu capacul înfiletat. Ele
trebuie mai întâi strivite, altfel
ocupă foarte mult spaţiu.

Controale la domiciliu pentru prevenire incendiilor
ISU BANAT atrage atenţia
cetăţenilor să nu neglijeze
măsurile de siguranţă şi de
prevenire a incendiilor, ce se
iau odată cu venirea sezonului
rece.
Pentru a evita orice problemă,
primăria a desemnat o echipă
de trei persoane autorizate să
efectueze controale la domiciliu. Sunt verificate sursele de

căldură, conductele, corpurile
şi elemente de încălzire, sobe,
coşuri şi canale de fum. În special sobele şi coşurile trebuie
să fie curăţate şi reparate.

Pe această cale, vă rea
mintim că în sezonul rece,
foarte multe accidente au loc
şi datorită suprasolicitării
sistemelor şi instalaţiilor de
încălzire, a folosirii de sisteme şi instalaţii improvizate,
precum şi atunci când există
mai mulţi consumatori electrici care împreună depăşesc
puterea instalaţiei electrice din
locuinţă.
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Consilierii locali au depus
o serie de amendamente la
proiectul de Plan Urbanistic
General (PUG) care, dacă vor fi
adoptate, ar putea aduce câteva modificări importante ale
modului în care va arăta Şagul
în viitor.
Extindere către
mănăstire
La şedinţa de Consiliu Local
din 29 octombrie, consilierii
locali au solicitat arhitectului
care realizează planul pe 10
ani al comunei,
eliminarea
restricţiilor de construcţie în
zona mănăstirii Şag. Zona a
cunoscut o dezvoltare explozivă
în ultimii ani şi se apreciază că
localitatea noastră se va extinde în acea direcţie pe viitor.
Spaţii de agrement
De asemenea, consilierii locali au mai propus extinderea
PUG-ului în zona Crişan, între digul râului Timiş şi PUZurile din zona mănăstire, până
la calea ferată. Practic, aleşii
noştri au considerat că în
această locaţie ar fi potrivită
o zonă specială pentru construcţii de agrement.

PUG-ul se modifică

Dezvoltare edilitară pe
drumul Sânmihaiului
La polul opus al comunei,
pe drumul Sânmihaiului, consilierii au considerat că există
un potenţial de dezvoltare
edilitară, fapt pentru care au
solicitat extinderea zonei de
construite în acea parte. În
planul modificat, ar urma să
fie prevăzută o zonă de locuinţe
de-o parte şi de alta a drumului către Sânmihaiul Român,
de la drumul judeţean şi până
la ferma Olaru.

În viitor, pe drumul Sânmihaiului ar urma
să se construiască case

Promenadă pe Timiş
Un proiect interesant a fost
propus a fi desfăşurat de-a
lungul râului Timiş, de la
podul de cale ferată, în amonte, pe partea dreaptă a râului.
Aici se doreşte stabilirea unei
zone de promenadă şi de re
creere în aer liber. Propunerea
urmează a fi analizată pentru
a vedea dacă respectă legislaţia
în vigoare, deoarece în acel
loc a fost instituită, prin ordinul 1964/2007, arie naturală
protejată „Natura 2000”.
Toate propunerile vor fi înaintate arhitectului, care va trebui
să modifice PUG-ul, după care
se vor face noi verificări, şi numai când se va decide forma
finală, el va putea fi adoptat.

Renovarea grădiniţei vechi

La grădiniţa cu program
prelungit, vechiul corp are
parte de o renovare capitală.
Casa, fostă proprietate a unui
şăgean german, este foarte
veche şi nu mai fusese reparată
cum se cuvine de zeci de ani.
Primăria a demarat lucrările
de reparaţii interioare şi de
igienizare. “Grădiniţa noastră
este în creştere. Avem cerere mare şi preconizăm că pe
viitor vom avea tot mai mulţi
copii. Trebuia să luăm măsuri
cu această clădire”, a explicat
primarul.
Urmează să fie înlocuită
instalaţia electrică şi geamuri-

le vechi să fie schimbate cu
geamuri termopan. În acest
moment se fac tencuieli şi
alte finisaje care vor transforma vechea grădiniţă, într-un
spaţiu adecvat desfăşurării
activităţilor
educative
în
condiţii moderne.Până acum,

pentru aceste lucrări Primăria
a alocat 500 milioane lei vechi
şi mai era nevoie de o sumă de

circa 35 milioane pentru cheltuielile cu geamurile termopan.
“Primăria nu a solicitat
bani părinţilor pentru aceste geamuri. Eu îmi cer scuze
faţă de părinţi dacă au existat
neînţelegeri, însă noi am crezut că se va face un fond cu
donaţii de la societăţile comerciale, nu de la părinţi. Înţeleg
că pentru fiecare familie este
greu să întreţină un copil, mai
ales în perioada aceasta. Vom
găsi soluţii de finanţare şi voi
contribui şi eu personal la
acest fond”, a explicat primarul Venus Oprea.
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Câinii vagabonzi, o problemă

Tot mai mulţi câini pe străzile
Şagului! Problema a devenit
una de-a dreptul îngrijorătoare,
după ce nu demult au existat
cazuri în care cetăţeni au fost
agresaţi sau chiar muşcaţi de
câini. Mai mult decât atât, s-a
constatat că mulţi cetăţeni
neglijează regimul aplicabil
domeniului public şi nu îşi ţin
câinii în propriile gospodării.
Primăria şi-a făcut datoria şi
a contractat serviciile firmei de
ecarisaj SC. “Daniflor”, aceeaşi
care se ocupă cu ridicarea

câinilor din Timişoara. Perio
dic sunt efectuate razii de ridicare a câinilor de pe domeniul
public, dar numărul lor este în
continuare foarte ridicat.
„Atunci când pe străzi umblă
câinii vagabonzi, aspectul comunei lasă de dorit. Câinii
lăsaţi liberi pe străzi, atrag alţi
câini, se înhaită, se înmulţesc
şi în felul acesta apar probleme.
Fac apel la cetăţeni să nu mai
lase câinii liberi, altfel vom fi
nevoiţi să aplicăm sancţiuni”,
a spus primarul Venus Oprea.

Pregătiri de iarnă
Vine iarna şi nu vrem să fim
iarăşi „nepregătiţi”! De aceea
Primăria şi Consiliul Local fac
apel la cetăţeni ca odată cu
apariţia zăpezii să fie pregătiţi
şi să ia măsuri urgente pentru
curăţarea zăpezii şi gheţii din
faţa casei, imediat după depunere.
Aceste măsuri intră în
obligaţia fiecărei gospodării şi

Lucrările de ASFALTare
AU FOST LiCITATE
Primăria a licitat lucrările
de asfaltare a zonei “Chicago”,
iar câştigătoare a fost o firmă
italiană. În curând va fi semnat
şi contractul aferent, astfel încât
să nu fie pierdut prea mult timp
şi firma să se poată apuca de

treabă. „Mă bucur că în urma
licitaţiei am reuşit să obţinem
un preţ bun şi sper că vor face o
treabă bună”, a declarat primarul. În total vor fi modernizaţi şi
asfaltaţi circa 4,7 km de drum
de piatră, în zona “Chicago”, banii fiind asiguraţi de la bugetul
local. “Am vrut să investim banii bugetului local, aşa puţini
cum sunt, în obiective care să
rămână”, a mai spus primarul
Venus Oprea.
Indiferent că este vorba despre zăpadă, gheaţă sau polei, cetăţenii au obligaţia să
le îndepărteze de pe trotuarul
din faţa casei.

sunt prevăzute în Hotărârea
Consiliului Local nr. 18 din 23
iulie 2008.

Ţineţi însă cont că folosirea
sării la curăţare este interzisă!
Conform hotărârii consiliului
local, amenda pentru cei care
nu curăţă zăpada este între
100-500 lei.

Începe recensământul agricol
Reamintim tuturor cetăţenilor
că la începutul lunii decem
brie, va fi demarată campania
pentru recensământul general
agricol, care va dura până la
începutul anului viitor. Vor fi
numărate efectivele de vaci,
porci, oi şi găini. De asemenea sunt vizate utilajele agricole şi terenurile, instalaţiile

de irigaţii şi dotarea fermelor şi
gospodăriilor agricole.
Echipa formată din lucrători
ai primăriei, va trece pe la
fiecare gospodărie pentru a
culege informaţiile. Vă rugăm
să le puneţi la dispoziţie documentele justificative şi în
general
toate
informaţiile

de care au nevoie pentru a
putea efectua cu succes acest
recensământ. Ministerul Agriculturii îndeamnă cetăţenii să
furnizeze informaţiile corecte,
altfel datele colectate nu vor
putea fi folosite pentru stabilirea de politici corecte.
Vă mulţumim!
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Noutăţi de la şcoală

(octombrie)

Doroiman Marian-Cosmin
cu
Vânduţ Raluca-Loredana
Casă de piatră!

DECESE

(octombrie)
Ciogescu Alexandru
Dumnezeu să-l ierte!

Poliţia
informează
Înperioada
sărbătorilor de iarnă,
are loc o intensificare
a furturilor din autoturisme şi din locuinţe, pe fondul reîntoarcerii românilor din
străinătate, dar şi a plecării
în vacanţă a cetăţenilor. De
aceea, este recomandat să nu
păstraţi în casă sume mari
de bani şi să nu faceţi cunoscute altor persoane valorile pe
care le deţineţi. De asemenea,
atunci când plecaţi de acasă
în vacanţă, fiţi cât mai discreţi
şi căutaţi să lăsaţi casa sub
supravegherea unei persoane
de încredere sau asiguraţi
casa cu sisteme de alarmă.
Locuitorii
care
observă
necunoscuţi în faţa altor
gospodării, sunt rugaţi să îi
întrebe care este scopul pentru care se află acolo, pentru
a descuraja posibilii infractori. De asemenea, nu uitaţi că
un iluminat corespunzător în
faţa casei şi în curte, de pre
ferat cu senzori de mişcare,
sporeşte siguranţa locuinţei
dumneavoastră.
În ce priveşte autoturismele,
este recomandat să nu lăsaţi
în interiorul maşinii, la vedere,
bunuri şi valori tentante, care
atrag atenţia hoţilor şi să nu
lăsaţi cheile în contact, chiar
dacă lipsiţi doar câteva mi
nute.

ZIUA ŞCOLII
În data de 26 octombrie s-a
desfăşurat tradiţionala „Zi
a Şcolii”, la care au participat elevi, dascăli şi părinţi
deopotrivă. Elevii au realizat
machete pe tema „Şcoala în viitor” şi au susţinut un program
artistic la Casa Naţională, unde
s-au evidenţiat micuţii de clasa
a II-a şi grupul „Segovia Şag”.

UN CONDEI NUMIT
FAIR-PLAY
Comitetul Olimpic Român a
adresat Şcolii Şag o scrisoare
de felicitare pentru calificarea
elevilor noşti în faza finală a
concursului „Un condei numit
fair play”.
Concursul de creaţie literară
s-a adresat tuturor elevilor din
şcoli şi licee din toată ţara şi a
fost structurat pe 3 secţiuni:
poezie, proză şi cronică/reportaj sportiv, pentru categoriile
de vârstă 7-10 ani, 11-14 ani
şi 15-18 ani. Echipa şcolii din
Şag a fost îndrumată de doamna profesor Ioana Dragomir şi
a reuşit performanţa de a se
califica în finală. Îi felicităm şi
le urăm mult succes la ediţiile
viitoare!
Program de 1 decembrie
Cu ocazia Zilei Naţionale, elevii de la Şcoala Şag se vor afla
din nou în mijlocul evenimentelor din viaţa comunităţii. Ei
vor organiza o evocare cu tema
„Noi vrem să ne unim cu ţara”
şi un concurs intitulat „1918
un an în care a glăsuit Unirea”.

Ziua Naţională, sărbătorită la Şag
La Şag, ziua naţională se
cinsteşte cum se cuvine! În
dimineaţa zilei de 1 decembrie,
la toate instituţiile din comună
se va înlocui steagul tricolor. La
Primărie va avea loc şi o scurtă
ceremonie de înălţare a drapelului, prilej cu care se va intona şi imnul naţional. Apoi vor
urma o serie de manifestări,
organizate împreună cu copiii
de la şcoala şi grădiniţa din

Şag.
“Este
un prilej bun
să ne lăsăm
toate
grijile deoparte
şi să sărbătorim ziua în care
înaintaşii noştri au făurit ţara
în care trăim”, spune domnul
primar. Cu această ocazie îi
invităm pe toţi cetăţenii care
au posibilitatea să arboreze
steagul naţional.

