12 mai - Ziua Naţională a Curăţeniei

Şăgenii sunt aşteptaţi să participe la campania Let’s Do It Romania!
(detalii în pag. 4).
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Succes: cupa “Timişul Şag” la kaiak-canoe
cluburi din Arad respectiv câte unul din Piteşti şi
Hunedoara.
Tinerele
speranţe
ale
Şagului, Ramona Zăbală
şi Dorin Csontos, au avut
o evoluţie frumoasă şi au
confirmat potenţialul lor de
creştere. Ramona a luat locul
Competiţia de kaiak-canoe de la
I la proba de canoe simplu
Şag a intrat în circuitul naţional
junioare II, în timp ce Dorin
Succes necontestat pentru câte o mie de metri. Echi- a luat locul IV la canoe sima doua ediţie a concursului pa Şagului s-a clasat pe plu juniori I, probă la care
de kaiak-canoe organizat locul cinci şi şi-a adjudecat a avut parte de o competiţie
de Clubul Sportiv „Timişul una dintre probe, restul fi- extrem de strânsă.
Şag” şi Consiliul Local Şag ind câştigate de oaspeţii
pe râul Timiş. Manifestarea, mult mai experimentaţi.
debutată anul trecut, tinde Cei mai buni au fost sportisă devină o etapă obligatorie vii timişoreni de la CSS1
a circuitului sportiv naţional Timişoara, care şi-au adjuşi a reunit în acest an 8 clu- decat nu mai puţin de 11
buri de profl din ţară.
dintre întreceri. Alte 7 cluburi au punctat decisiv în
diferite probe, dintre care 4

CUPA TIMIŞUL ŞAG
Clasament pe echipe

Concursul
s-a
adresat tuturor categoriilor de
vârstă, de la juniori III până
la tineret, seniori şi Master.
În total au fost douăzeci şi
una de probe pe distanţe de

1. CSS1 Timişoara – 288
puncte;
2. LPS Arad 83p;
3. Nautic Club Hunedoara
50p;
4. CSM Piteşti 36p;
5. A.S. Timişul Şag 24p;
6. CSM Arad 21p;
7. A.S. Voinţa Arad 10p;
8. A.S. UTA Arad 3p.

Experienţa şi-a spus cuvântul la probele de kaiak
simplu bărbaţi – master,
unde Daniel Vidaci a luat
locul I, devansându-i pe colegii de la Arad şi Timişoara,
în timp ce Dan Pavel a
obţinut locul II la proba de
canoe simplu bărbaţi – master şi locul IV la canoe simplu seniori (1.000 metri).
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Pregătiri pentru alegerile locale din 10 iunie 2012
Au început pregătirile pentru
alegerile locale din data de 10
iunie 2012. Precizăm că data
şi calendarul de desfăşurare a
alegerilor au fost stabilite prin
Hotărârile de Guvern HG 140
şi 141 din 13 martie 2012,
iar legea care reglementează
desfăşurarea
alegerilor
locale este Legea 67 din 2004
(republicată) privind alegerea
autorităţilor administraţiei locale.
Conform
Ordinului
Prefectului nr. 156/27.03.2012,
unitatea
administrativ
teritorială Şag face parte din
Circumscripţia electorală nr.
86.
Biroul
electoral
de
circumscripţie a fost înfiinţat la
sediul primăriei şi funcţionează
zilnic între orele 10 – 14 şi 17
– 19, de luni până duminică
inclusiv. Preşedinte al biroului
electoral a fost ales, prin tragere la sorţi, domnul jurist Iosif
Jebelean, iar locţiitor a fost
desemnată doamna economist
Ana Maria Codreanu.

Şagul se pregăteşte să-şi
aleagă reprezentanţii locali
Prin dispoziţia primarului
nr. 14/2012, completată de
dispoziţia 19/2012, la Şag au
fost înfiinţate două secţii de votare, ambele cu sediul la Casa
naţională de cultură „Mihai
Viteazul”, strada a VIII-a, nr.
13-15.
La secţia de votare nr.1 sunt
arondaţi alegătorii a căror
nume de familie se încadrează
în literele de la A la K, în timp
ce la secţia nr.2 sunt arondaţi
alegătorii cu nume de familie
care încep cu literele de la L
la Z.

Numărul de alegători aflaţi pe
listele electorale permanente
este de 2.586 persoane, în
timp ce pe listele complementare se află 12 alegători. Astfel,
numărul total de alegători cu
drept de vot aşteptaţi la urne
este de 2.598.
Cetăţenii care doresc să consulte listele electorale permanente au posibilitatea să facă
acest lucru la sediul primăriei,
de luni până vineri între orele
8 – 12, la ofiţerul de stare civilă
doamna Ioana Jicoane.

Alegeri locale - 10 iunie 2012
Biroul electoral de circumscripţie nr.86 ŞAG

• Preşedinte: jr. Iosif Jebelean
• Locţiitor: ec. Ana Maria Codreanu
• Orar: 10 - 14; 17 - 19 (L-D)
• Contact: tel. 256395368; 0372765406; email: bec86sag@yahoo.com

Secţii de votare: nr 1 (Literele A-K); nr.2 (Literele L-Z)
Adresă: Casa naţională de cultură „Mihai Viteazul”, strada a VIII-a, nr. 13-15

Listele electorale

Listele permanente: 2.586 alegători
Listele complementare: 12 alegători
Total: 2.598 alegători
Program consultare liste electorale: L-V orele 8-12;

Cadru legal

• Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei locale (republicată)
• Hotărârile de Guvern HG 140 şi 141 din 13 martie 2012
• Ordinului Prefectului nr. 156/27.03.2012
• Dispoziţia primarului nr. 14/2012, completată de dispoziţia 19/2012.
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Stadiul lucrărilor la infrastructura comunei
După două săptămâni de
ploaie şi vreme urâtă, principalele lucrări desfăşurate de
administraţia locală în comună
au fost reluate şi continuate.
Drumarii au fost nevoiţi să
aştepte în Săptămâna Mare,
când a plouat în continuu,
dar au recuperat imediat
după, reuşind să asfalteze cea
mai mare parte a drumurilor
prevăzute în zona Chicago.
La capitolul trotuare, lucrările
au avansat conform planului,
astfel că înainte de sărbătoarea
Sfintelor Paşti a fost terminată
partea din faţa Bisericii ortodoxe, iar după, lucrarea a fost
continuată cu partea laterală
(unde nu exista trotuar deloc)
precum şi o porţiune de alee
din parc. După finalizarea lor,
muncitorii vor mai reface trotuarul pe una din străzile comunei.
O investiţie mică, dar necesară,
a fost făcută şi la locul de joacă
de pe strada a II-a. Aici a fost
montat un gard de protecţie
care să delimiteze spaţiul de
şoseaua adiacentă. În ceea ce
priveşte introducerea curentului în PUZ Vest, a fost
finalizată montarea stâlpilor şi
se lucrează la montarea şi racordarea reţelei.

Inedit: graffiti artistic la Şag
De câteva săptămâni, şăgenii
care ies din comună pe drumul către Parţa au parte de un
peisaj mai puţin obişnuit pentru mediul rural: un imens de-

sen de grafitti a apărut pe gardul care delimitează parcul de
joacă de la ieşirea din sat. Simpaticul desen a fost realizat cu
acordul Primăriei, de către doi

tineri artişti din Timişoara care
au venit special la Şag pentru
a da o nouă înfăţişare unui
spaţiu care înainte era neglijat
şi inestetic.
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12 mai: participă la Ziua Curăţeniei Naţionale din
cadrul campaniei Let’s Do It, Romania!
După succesul înregistrat în
cele două ediţii anterioare ale
campaniei „Let’s Do It, Romania!”, organizatorii s-au gândit
să facă din aceasta o adevărată
Zi Naţională a Curăţeniei care să
se desfăşoare anual. Echipa din
Timiş, una din cele mai active din
ţară, a pornit deja la cartea gunoiului din judeţ şi are planuri
mari pentru acest an.
Malul Timişului pe zona Şag
– Albina a fost deja desemnat
drept unul din punctele cele mai
importante, aşa că pe 12 mai comuna noastră va vedea din nou o
masivă desfăşurare de forţe pentru curăţarea acestei zone foarte

îndrăgite de timişoreni. Desigur,
ajutorul local va fi crucial, aşa că
primăria şi-a anunţat deja disponibilitatea de a ajuta campania.
Experienţa acumulată în anii
precedenţi va fi folosită pentru ca
voluntarii să poată strânge cât
mai mult gunoi în timp cât mai
scurt. Numai în primul an au
participat peste 500 de voluntari
şi au fost strânşi peste 2.000 de
saci de gunoaie. Au participat
atunci elevii şcolii, 20 de angajaţi
ai primăriei, grupuri de cetăţeni
voluntari, tineri, părinţi şi bunici,
reprezentanţi ai firmelor Ursus,
Herbal Life, Hella, precum si Li-

ceului Iris.
Şi în acest an, şăgenii sunt
invitaţi să vină, cu mic cu mare,
să se implice, mai ales că în
zona noastră există numeroase
probleme legate de deşeurile
împrăştiate în mediul natural.
De aceea, sunteţi aşteptaţi să
vă aduceţi contribuţia pentru ca
zona în care cu toţii locuim să fie
una cât mai curată! Vă aşteptăm!

Bani de la Guvern
Guvernul a alocat comunei
Şag o sumă consistentă
pentru sprijinirea proiectelor comunei. Astfel, prin
hotărârea 255/2012, au
fost alocaţi 320.000 lei,
sume defalcate din TVA
pentru plata de arierate
şi cofinanţarea proiectelor
locale.
CĂSĂTORII
Huszti Claudiu-Gabriel cu
Bel Carmen-Sanda

Foto: campania 2010 la Şag

Casă de piatră!

DECESE
Vancu Gheorghe-Ilie
Barta Iuliana
Mirea Milodora
Pâşcălău Nicolae
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

