PERFORMANŢE DEOSEBITE LA ŞAH!

Generaţii întregi de şahişti din Şag dau dovadă de talent şi obţin rezultate remarcabile în
competiţiile de profil (pag. 3-4).
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Proiectele Şagului în 2015

2015 a început cu o veste nu tocmai
bună pentru administraţia comunei
Şag. Guvernul nu a dat nici un leu
pentru echilibrarea bugetului local,
aşa că, din nou, comuna va trebui să
se descurce pe forţele proprii. Asta în
condiţiile în care colectarea de taxe
şi impozite pe 2014 a ajuns la circa
80% şi multe datorii, în special de la
firme, sunt foarte greu de recupera.
Cu toate acestea, aleşii locali au întocmit un plan de investiţii şi se speră
ca bugetul comunei să fie rectificat
pozitiv pe parcursul anului. În plus,
administraţia şi-a propus să pună
un accent mai mare pe atragerea
de fonduri europene, în special prin
intermediul unei asociaţii de dezvoltare (GAL) înfiinţate împreună cu
comunele vecine şi care se află în
curs de înregistrare.

Primarul Venus Oprea ne-a prezentat principalele investiţii şi ne-a explicat că se va pune accentul pe finalizarea modernizării şcolii. „După
ce i-am construit toalete vrem să îi
schimbăm acoperişul şi să izolăm
termic clădirea, iar cu asta terminăm
cu şcoala. La anul prioritatea va
fi extinderea grădiniţei pentru că
numărul copiilor a depăşit capacitatea, în condiţiile în care tot mai
mulţi părinţi apelează la noi pentru că sunt condiţii bune şi costuri
decente. În ceea ce priveşte Şcoala
veche, Primăria a primit contractul
cu promisiunea de vânzare de la
Episcopia Catolică, dosarul a plecat
la Bucureşti la comisia de aplicare
a legii 10 iar când primim aprobarea de la ei, avem bani prevăzuţi în
buget şi cumpărăm clădirea”.
(continuarea în pagina 2)

PRINCIPALE INVESTIŢII PROPUSE PENTRU
A SE REALIZA ÎN ANUL 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reparaţii la Şcoala Gimnazială (acoperiş, reabilitare termică a clădirii)
Lucrări de reparaţii la drumurile comunale
Proiect tehnic şi execuţie pentru ”Sistem de canalizare şi epurare a
apelor uzate a localităţii Şag, comuna Şag”
Reparaţii trotuare în comuna Şag
Achiziţie corp clădire “Şcoala veche”
Extindere casa de cultură “Mihai Viteazul”
Amenajare parcare Şcoala Gimnazială Şag (strada a III–a)
Extindere şi etajare corp clădire Remiză PSI - lucrări de execuţie
Achiziţionare autospecială PSI
Reparaţii cabană zona de agrement “Râul Timiş”
Reparaţii parc comunal str. a XI - a
Acoperit teren tenis de câmp – proiect şi execuţie
Instalaţie de iluminat nocturn la arena de fotbal

Editorial
Dacă anii
trecuţi Consiliul Judeţean
ne mai dădea
unele sume pentru echilibrarea
bugetului local, anul acesta, prin
schimbarea formulei de calcul,
Guvernul a şters pur şi simplu
Şagul de pe listă şi nu ne-a dat
nici măcar un leu din cota de
TVA şi de 16% din impozit. Nu
cred că este corect faţă de noi. Ei
spun că vor să ajute comunele
sărace, dar eu cred că nu le ajută
cu nimic, nu fac decât să tragă în
jos şi comunele mai bogate care
cu timpul vor sărăci. O comună
ca Şag sau Moşniţa are nu doar
venituri mai mari ci şi cheltuieli
mari. Noi avem de întreţinut 30
km de asfalt, reţea de iluminat
public extinsă, instituţii publice
şi multe altele, ceea ce nu e cazul
la comunele mici. Soluţia corectă
ar fi să desfiinţeze acele comune
care nu se pot întreţine şi să facă
nişte comune mai mari, viabile.
Dacă nu vom primi bani suficienţi
de la Finanţe, spre exemplu la
şcoală, unde ne dau doar pentru
salariile profesorilor, nu vor fi
destui bani de funcţionare decât
pentru 6 luni. Va trebui noi să
acoperim diferenţa, dar ne va fi
foarte greu.
Venus Oprea, primar

Jurnalul de Sag
,
DESZĂPEZIREA
TROTUARELOR ESTE
OBLIGATORIE!

DEŞI IARNA a fost destul de
blândă cu zona noastră, zăpada
căzută în luna decembrie a pus
serios la treabă utilajele primăriei.
În prima zi de ninsori consistente,

mobilizarea a fost maximă şi încă
de la orele 2 noaptea, tractorul
prevăzut cu lamă a curăţat străzile
comunei. Problemele mari au
apărut însă la trotuare, acolo
unde doar o parte din cetăţeni
au înţeles să îşi cureţe spaţiul
din faţa casei dar şi mai puţin la
firme sau instituţii. Spre exemplu,
dimineaţa, copiii se deplasau spre
şcoală mergând pe şosea, pentru
că unele trotuare erau blocate.
Mai mult, instituţii sau magazine au aşteptat să vină soarele
să topească zăpada în loc să o
cureţe, lucru de neacceptat. “Să
nu uităm că şi la oraş şi la comune
toate gospodăriile, firmele şi
instituţiile publice au obligaţia
de a curăţa trotuarul de zăpadă.
Acum a fost doar puţină zăpadă,
dar dacă va mai ninge sper ca
situaţia să nu se mai repete”, a
declarat primarul Venus Oprea.

LISTA DATORNICILOR

VESTEA că la sfârşitul anului
trecut-începutul anului acesta,
va fi publicată lista cu datornici,
persoane fizice şi juridice, a stârnit
di nou discuţii dar i-a impulsionat
pe cei care aveau de gând să-şi
plătească dările să vină la primărie
să o facă. Primăria împreună cu
redacţia Jurnalului a decis să
mai amâne cu o lună publicarea
listei pentru a da posibilitatea
celor care doresc să îşi plătească
restanţele.
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(contiuare din pag. 1)

CANALIZARE
Anul 2015 ar putea fi decisiv pentru
proiectul de introducere a canalizării
în Şag. „Ca membri în Asociaţia de
dezvoltare Apă-canal aşteptăm ca
anul acesta să ne vină şi nouă rândul,
după cum a promis directorul Aquatim Ilie Vlaicu, care a spus că toate
comunele periurbane vor avea canalizare până în 2016”, spune primarul. În acest scop, s-au prevăzut banii necesari pentru proiectul tehnic
şi pentru cofinanţarea lucrărilor de
execuţie.
MODERNIZAREA DRUMULUI
ŞAG - SÂNMIHAIU ROMÂN
Tot în 2015 sunt şanse mari ca un
proiect mai vechi să prindă contur,
acela de modernizare a drumului
de legătură Şag-Sânmihaiu Român.
Primăria Şag a făcut deja primii paşi
şi a intabulat cei 3,5 km de drum de

pe teritoriul comunei noastre, iar primarul venus Oprea a convenit cu primarul din Sânmihai să depună proiectul prin intermediul Asociaţiei de
dezvoltare pentru a obţine fonduri
europene.
Primarul din Sânmihaiu Român, Viorel Bara, ne-a declarat că şi pentru
comuna pe care o conduce există
multe avantaje din dezvoltarea acestui proiect. „Pentru noi contează şi
faptul că terenul pe care trece acest
drum se pretează la dezvoltarea unei
zone industriale şi de servicii, cu atât
mai mult cu cât avem deja instalaţia

electrică”. El spune că vrea să înceapă
demersurile de intabulare a drumului, pentru ca proiectul să fie depus
în cadrul Asociaţiei de dezvoltare
GAL. „O altă soluţie ar fi să trecem
drumul la Consiliul Judeţean, aşa
cum am făcut cu drumul Sânmihai
– Săcălaz, care a fost transformat în
drum judeţean”. Mai mult, Consiliul
judeţean a aprobat ca anul acesta să
fie asfaltat acel drum.
TROTUARE
Pe lista de investiţii din acest an se
mai află şi extinderea trotuarelor pe
strada a IV-a şi jumătate din strada a
III-a, iar având în vedere că la biserica
ortodoxă au fost refăcute trotuarele,
se doreşte ca anul acesta să se facă
acelaşi lucru şi la biserica romanocatolică.
DRUMURI
La capitolul drumuri, în 2015 eforturile se vor concentra pe întreţinerea
drumurilor deja modernizate, însă
pericolul este ca acestea să se degradeze rapid pentru că marii transportatori nu respectă interdicţia de
circulaţie. „Deşi am stabilit regulile
prin hotărâre de consiliu, utilajele
grele nu le respectă şi circulă peste
tot. Şefii de fermă se supără când le
atragem atenţia, că interesul lor este
să meargă pe drumul cel mai scurt,
dar pe ei nu-i interesează că noi cheltuim în urma lor bani de la buget
pentru repararea drumurilor care
nu au fost proiectate pentru utilaje
de peste 20 de tone”, atrage atenţia
primarul.
ALTE PROIECTE
În fine, şi alte proiecte, mai mici sau
mai mari, sunt gândite să aducă
o îmbunătăţire a condiţiilor din
comună, cum ar fi extinderea casei
de cultură, achiziţionarea unei autospeciale pentru pompieri, dar şi proiecte amânate de anul trecut, precum
reparaţiile la parcul comunal, iluminatul arenei de fotbal sau acoperirea
terenului de tenis, proiecte dorite
dar care nu au fost prioritare.
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ACTIV PE PIAŢA MUNCII

A FOST LANSAT proiectul „ACTIV
pe Piaţa Muncii” care oferă cursuri
de formare profesională pentru
șomeri, persoane fără ocupație
și persoane inactive. Acestea
vor fi organizate la universități
de prestigiu din București, Iași,
Timișoara și Târgu Mureș. Cursurile sunt gratuite și în plus sunt
acoperite cheltuielile de cazare,
masă și transport iar absolvenții

Şagul se mândreşte cu noi
generaţii de şahişti talentaţi

ÎN TOAMNA anului 2008, în Comuna Șag, cu sprijinul Primăriei, Consi
liului Local și a Şcolii Şag, a luat ființă
o mișcare de alfabetizare a copiilor în
domeniul șahului.

Ca urmare a unui elan general, mișcarea șahistă a pornit cu dreptul,
lucru marcat de victoriile Șagului în
meciurile gigant (la 40 de table de
șah) împotriva Chișodei și Parței,
din prima parte a anului 2009 și de
ridicarea rapidă a unui nucleu de șahiști talentați, între care se numărau
Lob Chris, Lob Tibi, Pascu Andreea,
Domșa Andreea, Laurovici Mihaela,
Kocsis Izabela și alții.
După o pauză de câţiva ani, marcaţi
de criza economică, comuna Șag
a revenit în prim-planul şahului de
performanţă şi în august 2013, Roxana Oprea ocupa, la turneul open de
la Petroșani, locul 1 la categoria F6,
preșcolari.
Anul 2014 a adus o creștere exponențială a activității șahiștilor din
Șag, ca participare la antrenamente
și competiții, precum și ca număr
de premii obținute. Astfel, la Raliul
Șahist al Comunei Șag, desfășurat în

perioada martie-mai 2014, au ieșit
în evidență: Antal Andrei, cu locul 1
general; Pruteanu Alex, locul 1 B8;
Luca Andreas, locul 2 B8; Dobridoreanu Daniel, locul 3 general; Subțire Alex, locul 3 B8; Kiss Lorena, cu
locul 3 la junioare. La Cupa Mediator,
ediția a IV-a, Timișoara 15-16 martie,
Luca Andreas a ocupat locul 3 la categoria B7.
În competiția ”Șah la puterea doi”,
desfășurată la Șag, la 10 mai, Domșa
Andreea cu Dobridoreanu Daniel au
ocupat locul 3 în clasamentul general pe echipe; Lorena Kiss cu Laurovici
Mihaela - locul 1 la echipe de junioare; Jumugă Alex și Kocsis Isabela
– locul 1 pe echipe de juniori; Pruteanu Alex și Luca Andreas – locul 1 la
echipe de boboci; Antal Andrei, locul
1 la categoria B10, individual.
Luca Andreas, Pruteanu Alex, Subțire
Alex și Jumugă Alex au mai obținut
premii la Cupa Leo, organizată de către Clubul Rotary în 2014, precum și
la Cupa ”Sfântul Andrei”, de la Sânandrei, la 22 noiembrie.
(continuarea în pagina 4)

primesc o subvenție în valoare de
600 de lei. Sunt oferite posibilităţi
de pregătire profesională în
următoarele domenii: grafician
calculator (dtp), operator calculator electronic și rețele,operator
procesare text, imagini, designer
pagini web, operator introducere,
validare și prelucrare date, specialist în domeniul proiectării asistate
de calculator, administrator de
rețea de calculatoare. Înscrierile
se fac pe site-ul proiectului www.
specialistactiv.ro, începând cu
luna ianuarie 2015. Pentru orice
informaţii suplimentare puteţi
contacta reprezentantul echipei
de proiect – dl. Dorin Nita, la nr. tel.
0788.044.440.

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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S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc. Vă
aşteptăm!

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

La sfârșitul lunii iulie 2014, a avut loc
Trofeul Trio Giroc, pe echipe, reunind
jucători de vârstă școlară, cu maxim
2 ani de experiență. Au participat
10 formații din județul Timiș. Echipa
din Șag, compusă din Dobridoreanu
Daniel și Antal Andrei a ocupat locul
1 în clasamentul general, un rezultat
de excepție! Tot la Trio Giroc, echipa
formată din Laurovici Mihaela și Kiss
Lorena, de la Șag, s-a clasat pe locul 3 în clasamentul general și locul
1 în clasamentul feminin! Dat fiind
că erau printre cei mai mici participanți, Pruteanu Alex și Luca Andreas
au ocupat abia locul 8 cu echipa la
Trio Giroc, dar jocul lor concentrat și
foarte ambițios a atras atenția și admirația tuturor.

publicitate

La concursul interjudețean de șah
Trofeul Dudeștii Noi, desfășurat în
perioada 9-14 septembrie, Oprea
Roxana s-a clasat pe locul 3 la fete și
Pruteanu Alex pe locul 3 general, în
turneul de Boboci. În turneul principal, Laurovici Mihaela a ocupat locul

3 la categoria F14, Dobridoreanu
Daniel s-a clasat pe locul 3 la B12,
Antal Andrei pe locul 2 la B10.
La Cupa Sfântul Andrei de la Sânandrei, în octombrie 2014, Dobridoreanu Daniel a ocupat locul 2 la B12,
iar Antal Andrei s-a clasat pe locul 3
la B10. Însă cel mai mare succes pentru mișcarea șahistă din Șag, din ultimii ani, a fost realizat de către Antal
Andrei, un mare luptător la tabla cu
64 de pătrate, care la faza regională
(vest) a concursului național ”Vreau
să fiu mare maestru”, de la Timișoara,
1 noiembrie, în cadrul proiectului
european ”Pierre de Coubertin”, a
ocupat locul 3 la categoria B10.
Hotărât lucru, șahiștii din Șag sunt
într-o revenire vertiginoasă! Alături
de mine s-a implicat, în activitatea
șahistă din Șag, soția mea, dr. ing.
Camelia Moldovan, care în afara carierei universitare din domeniul tehnologiei alimentare este și instructor
de șah.
ZAMFIR MOLDOVAN,
antrenor

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 buzunarul 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.

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

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

CĂSĂTORII
-

DECESE

Neculau Elena
Bojincă Gheorghe-Mihai
Molnar Carol
Kohoncz Andrei
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

(continuare din pagina 3)
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Şagul se mândreşte cu noi
generaţii de şahişti talentaţi

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 !

