1 IUNIE: HAI LA PARADA MĂŞTILOR VESELE!
De Ziua Copilului, Şcoala şi Primăria organizează un spectacol la căminul
cultural, la care sunteţi aşteptaţi cu drag! Detalii în pag.3
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Taxa de salubritate
se majorează

Editorial
Dragi şăgeni,

ÎNCEPÂND cu data de 1 iunie,
intră în vigoare un nou contract cu societatea de salubrizare Retim, ceea ce va duce
la o majorare substanţială a
taxei de salubrizare. „Iniţial a
fost vorba de 15,81 cu tot cu
TVA, dar în urma negocierilor cu conducerea Retim, am
reuşit totuşi să îl reducem la
12,50 lei pe lună”, a explicat
primarul Venus Oprea. Tariful
va trebui aprobat de Consiliul
Local la finalul lunii mai.
Trebuie subliniat faptul că
acest tarif se plăteşte lunar,
faţă de taxa plătită până acum,
o dată pe an. Astfel, dacă până
acum o gospodărie plătea 20
lei pe an, acum va plăti 12,5 lei
pe lună, adică 150 de lei pe an.
Diferenţa, deşi este foarte mare,
trebuie înţeleasă prin prisma
contractului avantajos cu Retim. „Noi până acum am avut
parte de un tarif preferenţial, ca

o compensare pentru faptul că
Retim continua să folosească
groapa de gunoi. Dar acum
groapa de gunoi se închide definitiv, iar contractul nostru cu
Retim expiră”, explică primarul.
Deşi diferenţa este mare, Şagul
nu face altceva decât să intre în rând cu marea majoritate a comunelor care de ani
buni plătesc un nivel similar
al taxei, sau chiar mai mare.
Partea bună este că groapa de
gunoi se închide definitiv, ceea
ce va aduce numeroase beneficii comunei.
„Îmi dau seama că pentru
cetăţeni va fi greu să treacă de
la 20 lei la 150 de lei pe an. Vom
căuta, împreună cu consilierii
locali, o soluţie intermediară
prin care să încercăm să
subvenţionăm de la bugetul local, cu 40%, plata gunoiului”, a
mai spus primarul.

Începând cu
luna iunie, va
trebui să trecem la un nou
tarif pentru
serviciul de ridicare a guno
iului. Diferenţa dintre ceea ce
se plătea până acum şi ceea
ce veţi plăti de acum înainte
este una mare. Dar, trebuie
să fim conştienţi că ani de
zile am avut un “privilegiu”,
ca să spune aşa, pentru că
Retimul ne-a ridicat gunoiul
aproape pe gratis, ca parte a
contractului pe care îl aveau
de folosire a gropii de gunoi. Ei ne-au plătit şi taxe şi
impozite şi ne-au asigurat
acest serviciu pentru o sumă
modică. În acelaşi timp, peste
tot în judeţ se plătea preţul
real, adică în jurul a 15-20
de lei pe lună. Sunt comune
de lângă Timişoara care de
10 ani plătesc aşa. Acum,
înţelegerea noastră cu Retim
nu mai poate fi valabilă, pentru că groapa de gunoi se închide definitiv. Asta va fi bine
pe termen lung, dar pe termen
scurt plata gunoiului va fi o
problemă. De aceea fac apel
la înţelegerea dumneavoastră
şi vă asigur că vom căuta
soluţii.

Venus Oprea, primar
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Terenul sintetic, vandalizat din nou, va fi închis

LIPSIŢI de civilizaţie, unii tineri
au vandalizat din nou stadionul
sintetic amenajat de primărie.
Din păcate, n-au înţeles că trebuie respectate regulile şi, pentru a intra înăuntru în afara
programului, au rupt gardul,
apoi au vandalizat mobilierul.
„Îi rog pe toţi părinţii şi copiii
să înţeleagă că stadionul sintetic s-a făcut pentru cetăţeni,
dar pentru a fi folosit în mod
civilizat, nu pentru a fi vanda
lizat”, spune primarul. Şi peste
toate, au apărut şi campionii la
un „sport” care nu ne face cinste: mâncatul seminţelor.
Judecând după covorul de coji
de seminţe de pe jos, se pare
că erau adevăraţi “campioni”.
Pe lângă faptul că tinerii nu au
înţeles că una e să faci sport,

alta e să mănânci seminţe pe
stradă, nici nu este normal
ca primăria să trebuiască să
cureţe mereu în urma lor.
Din cauza vandalizărilor, începând din data de 27 mai,
terenul sintetic va fi închis

pentru reparaţii timp de
o lună. După redeschidere,
primăria va schimba radical
modul de operare. Cei care nu
respectă programul şi cei care
sunt găsiţi că încalcă regulile
de utilizare, vor fi consemnaţi
iar amenda va fi dată părinţilor.

A intrat în funcţiune sistemul
de supraveghere video

PRIMĂRIA le-a pregătit hoţilor
şi scandalagiilor o surpriză
neplăcută. La începutul lunii
mai a intrat în funcţiune sistemul de supraveghere, prin care
se vor monitoriza cele mai importante puncte din comună.
Astfel, cei care sunt certaţi
cu legea, care tulbură liniştea
publică sau încalcă regulile
de convieţuire civilizată, vor
fi surprinşi de camerele video
şi vor trebui să dea socoteală

comună are şi ea acces la
filmări, iar acestea pot fi folosite drept probe.

pentru faptele lor. Înregistrările
se păstrează o perioadă de
timp, suficient cât să permită
autorităţilor să verifice dacă
au fost probleme. Poliţia din

Sistemul instalat de primărie
este unul performant, cu posibilitatea de a înregistra un nivel
ridicat de detaliu. Din motive de
siguranţă, nu vă vom dezvălui
nici numărul nici amplasarea
lor, care a fost stabilită împreună
cu Poliţia. În viitor, în funcţie de
eficienţa constatată, reţeaua de
camere va putea fi extinsă.

Parc fotovoltaic la Şag
CONSILIERII locali au dat undă
verde unui proiect privat prin
care se vrea construire unui parc
fotovoltaic în comuna Şag.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
aprobat de consilieri prevede
că parcul se va întinde pe o
suprafaţă de aproape 15 hec-

tare. În descrierea proiectului se
arată că acesta va avea o putere
instalată de 2,88MW, suficientă
cât să asigure consumul a circa
1.000 de gospodării. Conform
noilor reglementări, proiectul
mai necesită avizul Ministerului
pentru scoaterea din circuitul
agricol.
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Din activitatea Şcolii Şag

LOCUL I LA FESTIVALUL
“VETRE STRĂBUNE”
Ansamblul „Flori de iasomie”
bifează o nouă reuşită într-un
palmares care s-a îmbogăţit
constant în ultimii ani. Grupul de fete de la Şcoala Şag
a obţinut locul I la concursul
judeţean „Vetre Străbune”,
la categoria dansuri de fete.
Premiul este cu atât mai valoros cu cât la evenimentul care
s-a ţinut în data de 18 mai în
Parcul Rozelor, au participat
ansambluri de dans din tot
judeţul, iar competiţia a fost
dură. Bravo fetelor!
BICI-TRICI PENTRU PITICI
Grădiniţa, în parteneriat cu
Primăria şi Poliţia Şag, a organizat o activitate educativă pen
tru cei mici (copii de la grădiniţă)
în care aceştia au învăţat de la
ceimari (poliţiştii din comună)
cele mai importante semne şi
reguli de circulaţie. După ce
au învăţat cum să se ferească
de maşini, să treacă strada
sau să recunoască un semn
de circulaţie, copiii au mers
în parc pentru o tură bună pe
biciclete-triciclete.

Distractivul concurs a umplut
parcul din Şag de zumzetul
roţilor şi râsetele celor mici. La
final, copiii au primit premii în
cărţi şi creioane de colorat, însă
toţi au învăţat că mişcarea, pe
două sau trei roţi, face bine
pentru sănătate!
CUPA DHS LA CICLISM
Un grup de elevi de la Şcoala
din Şag a participat concursul de ciclism “Cupa DHS”,
destinată elevilor din clasele
V-VIII şi care a avut loc la
Timişoara. Şcoala din Şag a
obţinut locul II, în spatele unui
echipaj de la Şcoala nr. 12 din
Timişoara. La concurs au participat elevii Daniel Drumof,
Chris Löb, Mihaela Laurovici şi
Amalia Larisa Gheorghe.

Fotoreportaj: baza sportivă
prinde contur

PARTICIPARE LA CONCURSUL NAŢIONAL DE CICLISM
“CORESI”
Pasiunea pentru bicicletă, dar
şi numeroasele activităţi extracuriculare, i-au făcut pe elevii
de la Şcoala Şag să fie tot mai
interesaţi de ciclism, sport în
care au devenit foarte buni. În
perioada 7-8 iunie, o echipă de
elevi va pleca la Târgovişte pentru a reprezenta judeţul Timiş
la turul de ciclism „Coresi”, o
competiţie cu tradiţie aflată la
a 14-a ediţie.
„Promovăm ciclismul în rândul
elevilor noştri pentru că este
o activitate foarte atrăgătoare
pentru ei şi totodată foarte
bună pentru dezvoltarea lor
fizică şi psihică”, a explicat directoarea Georgeta Roşu. Nouă
nu ne rămâne decât să le ţinem
pumnii strânşi!
1 IUNIE: HAI LA PARADA
MĂŞTILOR VESELE!
Părinţi, bunici şi pitici, de 1
iunie, de Ziua Copilului, haideţi
cu mic cu mare la căminul cultural să
vedeţi
ce n-aţi
m a i
văzut!
Z e c i
de măşti, care mai de care
mai haioase, vor defila prin
faţa dumneavoastră! Iar cei
mai artişti dintre copii îşi vor
demonstra talentul într-un
concurs de desen pe asfalt!
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Termen APIA: 10 iunie

AGENŢIA de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură reaminteşte
fermierilor
interesaţi
de
obţinerea subvenţiei pentru
suprafaţa agricolă că terme
nul limită pentru depunerea
cererilor a expirat la 15 mai.
Pentru cererile depuse după
această dată se aplică, la suma
totală de plată, o penalizare de
1% pentru fiecare zi lucrătoare
întârziere. Iar cererile de sprijin depuse după data de 10
iunie 2013, nu mai sunt admise la calcul.

Beneficiarii măsurilor de sprijin pe suprafaţă sunt persoanele fizice şi/sau juridice
care exploatează terenul agricol pentru care solicită plată,
în calitate de proprietari,
arendaşi, concesionari, admin-

istratori în cadrul asociaţiilor
în participaţiune etc. Dacă
proprietarul a dat terenul în
arendă, l-a concesionat sau
l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va
fi acordat celui care lucrează
terenul. sunt eligibile la plată
exploataţiile cu suprafaţa de
cel puţin un hectar, formate din
parcele agricole cu suprafaţa
de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al
arbuştilor fructiferi, suprafaţa
minimă a parcelei trebuie să
fie de cel puţin 0,1 hectare.
APIA informează că pachetul financiar prevăzut pentru
pentru plăţile pe suprafaţă
se ridică anul acesta la 1,264

Fii precaut, hoţii nu dorm!

publicitate

A început campania naţională
„Fii precaut, hoţii nu dorm!”,
prin care se încearcă prevenirea furturilor din locuinţe,
fenomen care din păcate are
loc mult prea dese şi la noi în
comună.
Ce măsuri trebuie să luaţi?
Pare banal, dar deseori o
yală veche de uşă sau geam,
sau un lacăt de proastă calitate, este mai degrabă un
aliat al hoţilor, decât al dvs.,
aşa că schimbaţi-le dacă nu
sunteţi siguri. Ţineţi cont că
dacă gospodăria nu vă este

Magazinul mixt SC. Carilov
de pe strada a XI-a nr. 25.A,
lângă moară, anunţă deschiderea unei terase cu vedere
la drumul principal. Toţi cei
care vor să servească o bere
cu prietenii, să bea o cafea
sau un suc, au posibilitatea
să vină aici, într-o atmosferă
familiară şi prietenoasă.
Terasa este deschisă de luni

iluminată
corespunzător,
aveţi şanse mari să fiţi vizitaţi
de hoţi. Când faceţi lucrări în
locuinţă, apelaţi la firme specializate, nu aduceţi în casă
necunoscuţi. De asemenea,
fiţi prevăzători, nu păstraţi
sume mari de bani în casă
şi nu spuneţi nimănui că
deţineţi lucruri de valoare.
Dacă plecaţi mai mult timp de
acasă, rugaţi un vecin să verifice periodic imobilul, iar dacă
aveţi posibilitatea, instalaţi şi
folosiţi corect sisteme de securitate.

miliarde de euro, în creştere
faţă de anul trecut cu peste
21%.
Cuantumul plăţilor directe
unice pe suprafaţă va fi de
145,07 euro pe hectar, cu
25,41 euro mai mult decât alocarea anului 2012 de 119,66
euro/ha. În anul de campanie
2012, a fost aplicat însă un
coeficient de reducere liniară
de 0,9011, datorită creşterii
suprafeţelor solicitate la plată
peste nivelul negociat cu UE,
fermierii primind astfel 107,82
euro/hectar.

CĂSĂTORII
Şandra Florin-Adrian cu
Epuran Alexandra Ioana
Puşcaş Endre cu
Gherai Ecaterina Daciana
Baidoc Paul Iulian cu
Ciolan Sebastiana Irina
Casă de piatră!

DECESE
Cereguţi Constantin
Farcaş Gheorghe
Ostache Marian
Haluska Terezia
Vieru Ştefan
Lifa Ioan
Suiugan Viola

până duminică între orele
09.00-23.00. Vă aşteptăm!

Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

