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Ziua sportului și performanței în Șag
- ediția a III-a

SÂMBĂTĂ, 21 aprilie 2018, a fost o
zi deosebită la stadionul sportiv din
Șag. Peste 150 de copii și părinți din
comună au răspuns la apelul administrației locale și au participat la
„Ziua Sportului și Performanței în
Șag”, eveniment ajuns la cea de-a
treia ediție. Cu această ocazie au fost
premiați copiii și tinerii din comună
care au avut, în anul 2017, rezultate
deosebite la învățătură, sport, dansuri și muzică. Felicitări tuturor pentru rezultate și implicare!

A. COPIII CU REZULTATE BUNE LA
SPORT
1. Gheorghe Ioana – atletism:
campioană universitară la 60 m, vicecampioană națională la tineret și seniori la 60 m, vicecampioană
națională la tineret și seniori la 100 m;
2. Șecman Pietru – atletism,
categoria de vârstă C2: locul I la "Crosul Primăverii" de la Timişoara, locul I la 50 m la Festivalul
jocurilor olimpice de la, locul I la 150 m la Concursul
național copii de la, locul I la Concursul Sport Guru,
locul I la Crosul "Dealul viilor" de la Lugoj – cu echipa, locul II la 600 m la Festivalul jocurilor olimpice
de la Timișoara, locul II la 60 m la Concursul național
copii de la Cluj, locul II la Concursul național de cros
de la Lugoj, Locul III la 1.200 m la Concursul interjudeţean de cros – "Cupa Banatului”, locul IV la 1.000
m la Crosul "Dealul viilor" de la Lugoj – individual,
locul VI la 50 m în finala de la Concursul naţional
"Lia Manoliu" de la Bucureşti, locul VI la 200 m în
finala de la Concursul național "Lia Manoliu" de la
Bucureşti, locul IX în Clasamentul "Celor mai buni
atleţi ai judeţului Timiş" în 2017;
3. Șecman Gabriele – atletism, categoria de vârstă C2: locul I la
Crosul "Dealul viilor" de la Lugoj – cu echipa, locul II
la "Crosul Primăverii" de la Timişoara, locul III la 60
m la Cupa L.P.S. Banatul de la Timişoara, locul III la
150 m la Cupa L.P.S. Banatul de la Timişoara, locul
III la lungime la Cupa L.P.S. Banatul de la Timişoara
, locul IV la Concursul naţional de cros de la Lugoj,
locul XII la 50 m în finala de la Concursul naţional
"Lia Manoliu" de la Bucureşti, locul XIII la 200 m în
finala de la Concursul naţional "Lia Manoliu" de la
Bucureşti;
4. Suiugan Darius – haltere:
campion național la seniori, vicecampion național
la seniori, locul XII la Jocurile mondiale universitare
de la Taipei – China-Insula Taiwan;
5. Antal Andrei – şah: locul I la
Cupa Șagului, locul I la Cupa Banatului Montan de
la Reşiţa pe echipe, locul II la Memorialul "Corneliu
Buşu" de la Reşiţa, locul III la Concursul internaţional
de şah rapid "Sabina Foisor";
6. Dobridoreanu Daniel – go
și șah: locul I la Cupa Hikaru de la Bucureşti 5 vic-

DISTRIBUIREA
PUBELELOR RETIM
ÎNCEPÂND cu data de 23 aprilie
2018 se distribuie pubelele și sacii
galbeni. Acestea se pot ridica de la
sediul Primăriei Șag, pe baza contractului încheiat cu RETIM și cartorii din 5 partide, locul IX la Campionatul Național
de juniori de la Sibiu din 51 de participanți, locul I la
Cupa Banatului Montan de la Reşiţa pe echipe la șah
împreună cu Antal Andrei, locul I la Cupa Dudeșteană la șah de la Dudeștii Noi, la seniori;
7. Hotea Timotei – kaiac-canoe: locul I la kaiac 1 începători la Cupa Timişoara;
8. Hotea Vlăduţ – kaiac-canoe: locul VIII la kaiac 1 începători la Cupa Timişoara;
9. Rus Ionuţ – kaiac-canoe: locul II la
canoe 1 începători la Cupa Timişoara, locul VIII la
canoe 1 semifinala la 1.000 m la Campionatul de
juniori din primăvară, locul I la canoe 1 la 18 km la
Cupa Bega Maraton, locul I la canoe 1 la 2.000 m la
Cupa C.S.S. Timişoara, locul III la canoe 1 la 1.000 m
la Trofeul Porţile de Fier de la Orşova, locul II la canoe
2 la 1.000 m la Trofeul Porţile de Fier de la Orşova,
locul IX pe ţară la kaiac 1 la Campionatul naţional de
selecţie, locul XXIV pe ţară la kaiac 1 la Campionatul
naţional de selecţie
10. Rus Alexandru – kaiac-canoe: locul VII kaiac 1 juniori 2 la Cupa Timişoara,
locul VIII kaiac 1 semifinala la 1.000 m şi 200 m la
Campionatul de juniori din primăvară, locul III la
kaiac 1 la 18 km la Cupa Bega Maraton, locul II la
kaiac 1 la 2.000 m la Cupa C.S.S. Timişoara, locul III
la kaiac dublu la 2.000 m la Cupa C.S.S. Timişoara,
locul VII la kaiac 1 la 1.000 m la Trofeul Porţile de
Fier de la Orşova, locul VI la kaiac 1 la 200 m la Trofeul Porţile de Fier de la Orşova, locul VI la kaiac 1
la semifinala la 1.000 m la Campionatul naţional de
viteză, locul VII la kaiac 1 la semifinala la 200 m la

Campionatul naţional de viteză, locul XXIV pe ţară la
kaiac 1 la Campionatul naţional de selecţie;
11. Şuar Răzvan – kaiac-canoe: locul III la canoe 1 incepători la Cupa C.S.S.
Timişoara;
12. Podină Cristian – fotbal:
joacă fotbal la C.S.M. Reşiţa în Liga a III-a; are selecţii la Echipa Naţională de Fotbal, la juniorii Under
19, în preliminariile pentru Campionatul European
din 2018;
13. Echipa de fotbal copii,
antrenată de Damian Florin, formată
din următorii jucători: Udrea Marius,
Ţivlică Matei, Pitic Raul, Lazici Robert,
Feti Caius, Lakatuş Ovidiu, Virag Andrei, Szatmari Alexandru, Câmpeanu
Raoul, Câmpeanu Andrei, Biristeica
Raul, Cucec Sebastian, Sala David,
Hodinescu Răzvan, Indricău Mario,
Papuc Deian, Gîltofeţ Ionuţ, Beltechi
Alexandru, Lelea Darius, Luca Andreas, Novac Dorin, Rusu Andrei,
Bejinari Vladislav, Cernescu Alex, Vinturis Flavius, Pălăduţă Vlad-Ştefan,
Radu Ayan, Bogdan Denis, Brînzoi
Iustin, Bolocan Ianis, Ciucia Deian,
Soos Rareş, Lung Antonio, Jianu Nikolas-Miodrag, Jicoane Vlad, Pop Alexandru, Lucaci Alexandru, Câmpeanu
Vlad, Petkes Eduard, Anton Eduard,
Ghebosu Eduard, Vrâncuț Alexandru
şi Andreescu Filip.
(continuarea în pagina 2)

tea de identitate.
PROGRAMUL RIDICĂRII PUBELELOR ȘI SACILOR ÎN PERIOADA
URMĂTOARE:
Joi 26.04.2018
orele 08-16
Vineri 27.04.2018
orele 08-14
Miercuri 2.05.2018
orele 08-18
Joi 3.05.2018
orele 08-16
Vineri 4.05.2018
orele 08-14
Sâmbătă 5.05.2018
orele 09-13
Pentru cei care nu reușesc să ridice
pubelele în aceste două săptămâni,
Primăria va anunța programul de
ridicare pentru următoarea perioada începând cu data de 7.05.2018.
Va mulțumim pentru înțelegere!
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CĂMINUL CULTURAL A
INTRAT ÎN REABILITARE

LA ÎNCEPUTUL anului 2017, Primăria Șag a început demersurile
de trecere în proprietatea comunei a Casei Culturale „Mihai Viteazu”, a cărei situație juridică era nerezolvată. După aproape un an de
când Primăria a reușit să câștige
procesul și să devină proprietar al
actualului „Cămin Cultural Șag”, a
fost demarată reabilitarea și modernizarea clădirii. Cu această oca-

Ziua sportului și performanței în Șag
- ediția a III-a

(continuare din pagina 1)

B. COPIII CU REZULTATE BUNE LA
MUZICĂ
Au cântat la ruga bănăţeană de anul
trecut şi au participat la Festivalul/
concurs "Lada cu zestre". Sunt instruiți de profesorii: Halmai Izabela, Chirici Cristi şi Kiss Attila.
1. Chirici Ariana a obţinut
Locul III la Festivalul/concurs "Lada
cu zestre" la secţiunea muzicală, subsecţiunea solist vocal, categoria de
vârstă 9-12 ani; Buda Iasmina, Faul
Romina, Vieriu Gabriela, Mariţescu
Maria-Elena, Raicu Florentina-Nicoleta, Butunoi Maria-Casandra, Prăjan
Andreas, Pop Mario, Mracici Milorad,
Dobridoreanu Daniel, Kocsis Melinda, Crăciun Karina;
2. Cucec Sebastian are scos
un album de muzică populară, care se
numește "Banatu-i pământul meu" și
are lansarea albumului la Sala Capitol
a Filarmonicii Banatului din Timișoara în data de 14 mai 2018, ora 18:30.
Participă la gala concursului "Zestrea
neamului" de pe Etno Tv;
3. Trupa Black Tea – grup vocal instrumental, pregătită de învăţătorul Faur Alexandru. Au cântat la
trei acțiuni ale Inspectoratului Școlar
Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș prin Centrul de Cultură
și Artă al Județului Timiș. Este formată din următorii membrii: Gherman
Rebeca solist vocal, Buda Iasmina la
orgă, Chifan Denis la chitară, Kocsis
Andraş la bass şi Faur Alexandru la
chitară şi solist vocal.

zie se va amenaja o sală de evenimente modernă ce va fi atractivă
atât pentru cetățenii din Șag cât și
pentru cei din alte localități ce vor
dori să o închirieze pentru diferite
ocazii (nunți, botezuri etc.).

•

FESTIVALUL CORAL
„CÂNTECELE ÎNVIERII”

•

DUMINICĂ, 22 aprilie 2018, de la
ora 17.00, la Biserica ortodoxă din
Șag a avut loc prima ediție a Festivalului coral „Cântecele Învierii”. Au
participat Corul Mănăstirii Antim
din București, Corala „Cantemus
Banatum” a Asociației Învățătorilor
Bănățeni, Corul Lira din Timișoara
și Corul Parohiei Ortodoxe Române Șag.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. COPIII CU REZULTATE BUNE LA
DANSURI
1. Ansamblul de dansuri
populare "Timişul Şăgean", care a
obţinut Locul III la Festivalul/concurs
"Lada cu zestre" la secţiunea coregrafie, subsecţiunea dansuri de fete,
categoria de vârstă peste 14 ani, instructor Jicheran Daniela.. –Formată din următorii membrii: Burlacu
Alexandra, Burlacu Mădălina, Domşa
Andreea, Kocsis Izabela, Lakatoş Ionela, Laurovici Mihaela, Pascu Andreea, Stanareţ Iuliana, Szenteşi Iasmina,
Vieriu Gabriela şi Zegrean Adriana;
2. Ansamblul de dansuri
populare "Timişul Şăgean", care a
participat la Festivalul/concurs "Lada
cu zestre" la secţiunea coregrafie,
subsecţiunea formații mixte de dansuri, categoria de vârstă 8-14 ani, instructor Mali Adrian. Anul trecut au
primit premiul special la Festivalul
Național de Folclor "Mugurașii", ce s-a
desfășurat la Prisăcani în județul Iași..
–Formată din următorii membrii:
Moldovan Alexandru-Alin, Moldovan
Gabriel-Ionuț, Simerea Sorinel, Jumugă Ioan-Alexandru, Mracici Deian,
Mracici Milorad, Chiorean Luca, Chiorean Ema, Lucaci Alexandru, Pântea

Robert, Pântea Ana-Maria-Daniela,
Cuza Alexandru, Cuza Sofia-Vanesa,
Cuza Elena, Ungureanu Cristian, Mali
Anamaria-Casandra, Silaghi Emilia-Valentina, Șpan Lara-Gabriela, Țivlică Ariana, Marițescu Elena-Maria,
Raicu Florentina-Nicoleta, Butunoi
Maria-Casandra;
3. Trupa de balet AlyDance
Șag, care a obținut Locul II la International Dance Open, instructor Buzic Alexandra, formată din următoarele micuțe balerine: Neamț Amalia,
Chifan Anamaria, Szatmari Sindia,
Cîrstean Anamaria, Hodinescu Maya,
Nechifor Miruna, Vrâncuț Alexandra,
Braina Carolina, Cârja Ioana, Găurean
Iulia, Manda Anamaria.
D. COPIII CU REZULTATE BUNE LA
ÎNVĂŢĂTURĂ LA FINALUL ANULUI
ŞCOLAR 2016-2017
1. Chirilă Andra-Iulia a terminat clasa a V-a cu media 9,92;
2. Gherman Rebeca a terminat clasa a VI-a cu media 9,87;
3. Antal Andrei a terminat
clasa a VII-a cu media 9,97;
4. Vieriu Gabriela a terminat
clasa a VIII-a cu media 9,97.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna martie 2018

Hotărârea nr.20/28.03.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna martie 2018
Hotărârea nr.21/28.03.2018 privind modificarea H.C.L Șag Nr. 64 din 12.10.2017 privind numirea Comisiei
speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Șag
Hotărârea nr.22/28.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șag
Hotărârea nr.23/28.03.2018 privind înființarea serviciului de transport public local de persoane în comuna
Șag
Hotărârea nr.24/28.03. 2018 privind propunerea calificativului la evaluare a performanțelor profesionale
pentru secretarul UATC Șag pentru anul 2017
Hotărârea nr.25/28.03.2018 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în
suprafață de 727 mp identificat în CF nr. 400521 Șag, de pe Tamaș Alexandru pe Biristeica Gelu - Vasile și soția
Biristeica Valentina – Claudia
Hotărârea nr.26/28.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei ȘAG, județul TIMIȘ
Hotărârea nr.27/28.03.2018 privind aprobarea primei înscriere a suprafeței de 90 mp teren, având categoria
de folosință NGL
Hotărârea nr.28/28.03.2018 privind achiziționarea de către comuna Șag a imobilului identificat în CF 402290
Șag cu nr. top 402290 in suprafață de 621 mp
Hotărârea nr.29/28.03.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
Hotărârea nr.30/28.03.2018 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al primăriei
comunei Șag
Hotărârea nr.31/28.03.2018 privind aprobarea emiterii acordului pentru repoziționare a imobilului teren
înscris în CF 401278 Șag
Hotărârea nr.32/28.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local Nr. 77 din
12.12.2017 privind implementarea proiectului "Centru social medical comunitar"
Hotărârea nr.33/28.03.2018 privind modificarea și completarea H.C.L Șag nr.43/30.10.2009 privind stabilirea
criteriilor de prioritate în baza cărora se repartizează locuințele sociale
Hotărârea nr.34/28.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin
financiar, de la bugetul local al comunei Șag, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
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Parcul recent inaugurat
a fost vandalizat

LIPSA de educație, de civilizație, de
simț civic, a unora dintre localnicii
din comuna noastră, a devenit o problemă pentru toată comunitatea. Recent inaugurat, parcul de la șoseaua
națională a fost vandalizat de tineri
inconștienți care, sub pretextul distracției, au distrus instalații, au spart
globurile de la stâlpii de iluminat,
au dat foc la mese și bănci și au rupt
aparatele de joacă. Toate aceste dotări au fost plătite – nu puțin – din
banii comunei, pentru a avea un loc
de divertisment pentru cei mici și de
relaxare pentru toată lumea.

PRIMUL PREMIU
PENTRU MICUȚELE
BALERINE DIN ȘAG

FELICITĂRI micuțelor balerine
din Șag pentru participarea și
câștigarea locului II la primul lor
concurs - International Dance
Open - 2018- WADF! Mulțumim
organizatorilor pentru invitație
si motivație, iar părinților pentru susținere si implicare! Trupa
de balet AlyDance Șag - instructor Buzic Alexandra este formată
din următoarele micuțe balerine:
Neamț Amalia, Chifan Anamaria,
Szatmari Sindia, Cîrstean Ana-

Pentru ca peisajul nesimțirii să fie
complet, aceleași persoane au făcut
o mizerie de nedescris și au umplut
foișorul cu un covor negru de coji de
semințe, pe lângă sticle de băutură
sau mucuri de țigară.
Revoltați de ceea ce au găsit în parc,
mai mulți cetățeni au sesizat administrația locală și a doua zi dimineață,
pe data de 17 aprilie, primarul Flavius
Roșu a mers personal să vadă ce s-a
întâmplat și a anunțat Poliția.
Polițiștii de la Postul Șag au acționat
prompt și în scurt timp, cu ajutorul
camerelor de luat vederi de pe strada
a II-a, au identificat trei dintre tinerii
care au făcut stricăciunile din parc.
Toți 3 au vârsta de 14 ani și sunt din
Șag, având următoarele inițiale ale
numelor: C. M, L. M, H. F. Părinții lor
au fost chemați la secția de Poliție și
amendați, urmând să suporte și chel- manifestări să ne sesizați atât pe noi
cât și Poliția din Șag. Se vor lua masuri
tuielile reparațiilor ce se vor face.
drastice împotriva acestor derbedei!”,
„În cel mai scurt timp se vor monta a declarat primarul Flavius Roșu.

de autoritățile locale, rămân două întrebări: 1. Este normal ca un parc comunal să trebuiască să fie „blindat”
pentru a nu fi vandalizat? 2. Părinții
știu ce fac copiii lor atunci când ies la
camere ascunse de supraveghere,
dar vă rog pe cei care vedeți astfel de Cu toate măsurile de siguranță luate „distracție” cu prietenii?

maria, Hodinescu Maya, Nechifor
Miruna, Vrâncuț Alexandra, Braina
Carolina, Cârja Ioana, Găurean
Iulia, Manda Anamaria.

PROIECT EDUCAȚIONAL LA GRĂDINIȚĂ

ÎN DATA de 20 martie 2018, Grădinița Șag a fost gazda unui proiect
educativ menit să îmbunătățească
oferta educațională a instituției.
Proiectul s-a intitulat: "Frumosul,

100 de arbori plantați pe Drumul Mănăstirii

ÎN DATA de 17 aprilie 2018, de la
ora 16, pe raza comunei Șag a avut
loc o acțiune de plantare de arbori,
pe bază de voluntariat, organizată
de Primărie. La acțiune au participat
aproximativ 20 de persoane, nu atât
de mulți pe cât s-ar fi așteptat organizatorii, dar motivați și dornici să
facă o faptă bună pentru comună. Cu
ajutorul unui utilaj de la Primărie, dar
mai ales cu lopeți și cazmale, voluntarii au plantat 100 de arbori dintr-o
specie de prun ornamental des întâlnit pe bulevardele din Timișoara. Copăceii au fost puși pe marginea drumului spre Mănăstire, pentru ca în
câțiva ani și acesta să capete aspectul unui bulevard. Astfel de acțiuni se
vor mai desfășura, fiind vizate și alte
străzi din Șag unde zestrea de pomi
ornamentali este săracă.

Armonia, Sunetul și Ritmul ca valori ale artelor cultivate de la vârstele timpurii" și a fost coordonat
de doamna educatoare Georgeta
Roșu.

4

Jurnalul de Sag
,
Vânătoarea de ouă

VESELIE mare în comuna Șag, în și școală dar și din comună. Constă
pragul Paștelui. Copiii de la școală și într-o activitate a copiilor de așa-zigrădiniță s-au întrecut în căutarea de sa vânătoare de ouă. Vânătoarea de
comori ascunse în iarbă. Este vorba
despre a doua ediție a “Vânătorii de
ouă”, un joc pentru copii organizat în
preajma sărbătorilor pascale. Adulții
ascund în iarbă ouă colorate, iar copiii pornesc în căutarea lor.

ouă constă în împrăștierea ouălor în
întreg parcul”, a transmis primarul comunei Șag, Flavius Roșu.

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

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

Primăria Șag și Consiliul Local, împreună cu părinții copiilor din comună
au pus la cale una dintre cele mai
amuzante și plăcute petreceri în aer
liber din perioada pascală.
Vânătoarea de ouă” este o tradiție
preluată de peste hotare, în care toți
copiii de la cel mai mic la cel mare,
merg în căutarea ouălor. Acțiunea a
avut loc de la ora 18, în Parcul Nou.
“Au participat copii de la grădiniță

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

Poliția Șag informează

PROBLEMATICA circulației rutiere
și implicațiile pe care le generează
în plan economic și social impune
cunoașterea regulilor de circulație
de către toți participanții la traficul
rutier în calitate de pietoni, pasageri
ori conducători de vehicule inclusiv
bicicliștii, folosesc într-un fel sau altul
drumul public.

de marginea din partea stângă a părții carosabile, în direcția lor de mers.
Nerespectarea prevederilor legale
mai sus menționate se sancționează
cu 2-3 puncte de amendă (290 lei –
435 lei).

ÎN ATENȚIA BICICLIȘTILOR:
• pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteAvând în vedere aceste aspecte, Po- ia trebuie să aibă vârsta de cel puțin
liția Comunei Șag informează urmă- 14 ani;
toarele, privind siguranța participan- • bicicletele care circulă pe drumuriților la traficul rutier pe străzile din le publice trebuie să fie echipate cu
comuna Șag:
mijloace de iluminare și dispozitive
- conducătorii auto sunt obligați să reflectorizant-fluorescente, fiind inadapteze viteza legală de deplasare, terzisă circulația acestora pe timp de
respectiv 50km/h în interiorul locali- noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare;
tății;
- pietonii sunt obligați să se depla- • pe timpul circulației pe drumuriseze numai pe trotuar, iar în lipsa le publice, conducătorii de biciclete
acestuia să circule cât mai aproape sunt obligați să aibă asupra lor actul

LOCURI DE MUNCĂ

ANUNȚURI

plimentare
FIRMĂ de prestigiu în domeniu an- Pentru informații suplimentare și
gajează operator DDD (dezinsecție, programare interviu numărul de
dezinfecție și deratizare) în Timișoa- contact este 0768 855 516- Marius
Vasiluta
ra.
Descrierea jobului:
• Domeniu de activitate: dezinsecție,
S-A DESCHIS UN NOU
dezinfecție și deratizare
SALON DE COAFURĂ
Responsabilități:
ÎN DATA de 02 aprilie 2018, pe stra• Munca în teren Full-Time,
da a II-a, la numărul 40, s-a deschis
Cerințe:
salonul de coafură Diana Radosa• Fire dinamică, sociabilă, ce se adap- vliev PFA. Pentru detalii și progratează ușor programului.
mări vă rugăm să apelați la numărul
• Persoană cu capacitate de învățare, de telefon 0771510265.
responsabilă și comunicativă, capabilă de lucru în echipă, disponibilă la
LANSARE MUZICALĂ
efort.
Tânărul șăgean Sebastian Cucec,
• program de lucru 08:00-16:00
în vârstă de 10 ani, lansează primul
• constituie avantaj permis auto cat. său disc de muzică populară și de
B
petrecere intitulat „Banatu-i pămânBeneficii oferite:
tul meu”. Lansarea va avea loc la Ti• Salariu fix atractiv + plata orelor su- mișoara, în data de 14 mai 2018, la

de identitate;
Se interzice conducătorilor de biciclete:
• să circule paralel;
- să circule în timp ce se află sub influența alcoolului;
• să transporte o altă persoană, cu excepția copilului până la 7 ani, numai
dacă vehiculul are montat în față un
suport special;
• să circule fără a purta îmbrăcăminte
sau vestă cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până
în zorii zilei;
Nerespectarea prevederilor legale
mai sus menționate se sancționează
cu 6-8 puncte de amendă (870 lei –
1160 lei).

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

Agent șef adjunct de poliție
Petcu Cristian Remus

ora 18:30, la Sala Filarmonic Banatul (Sala Capitol). Intrarea este gratuită! Sebastian Cucec vă invită cu
mare drag să-i fiți alături!

CĂSĂTORII
Feti Mihai Constantin Răuţ Lorena Graţiela
Luca Slavco Ionel Calbău Loredana
Casă de piatră!

DECESE
Jicoane Ionuț - Dan
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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