A început modernizarea bazei sportive

La final de an, constructorul a început fundaţia vestiarelor (detalii în pag. 2).

Jurnalul de Sag
,
anul VII ♦ nr.9 ♦ octombrie 2012 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Alegeri parlamentare la Şag

Editorial
Stimaţi cetăţeni,

La deputaţi, Şagul face parte
din Colegiul VI Timiş
Febra alegerilor a cuprins din
nou ţara noastră, cetăţenii fi
ind chemaţi din nou la urne,
de această dată pentru a-şi
desemna reprezentanţii în Par
lamentul României. La Şag,
alegerile se vor desfăşura ca şi
în vara anului trecut, la cele
două secţii de votare înfiinţate
la Casa naţională de cultură
„Mihai Viteazul”, strada a VIIIa, nr. 13-15. Astfel, la secţia
de votare nr.547 sunt arondaţi
1.296 de alegători a căror nume
de familie încep cu literele A-K,
iar la secţia de votare nr.548

sunt arondaţi 1.315 alegători a
căror nume de familie încep cu
literele L-Z.
Vor putea vota toţi cetăţenii
din Şag care se regăsesc pe
listele electorale. Pe listele su
plimentare vor putea vota nu
mai cetăţenii care au domiciliu
într-una din localităţile din Co
legiul VI Camera Deputaţilor
sau Colegiul IV Senat. Spre
exemplu, cetăţenii cu domici
liul în Timişoara nu vor putea
vota la Şag, întrucât sunt
arondaţi colegiilor de la oraş.

Canalizarea Şagului,
posibilă din 2013

Veste extraordinară pentru
comuna Şag! Proiectul de ca
nalizare a fost aprobat pentru
finanţare de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Tu
rismului. Practic, statul a dat
undă verde autorităţilor lo
cale să înceapă proiectul, asi
gurând finanţarea lucrărilor în
baza Hotărârii de Guvern HG
577. “Acum urmează să facem
documentaţia aferentă şi să

cuprindem proiectul în planul
de investiţii pe 2013. Preco
nizez că anul viitor vom începe
efectiv lucrările”, a declarat
primarul Venus Oprea.

În data de 9
decembrie are
loc un nou test
electoral pentru
ţara şi pentru
comuna noastră. Ştiu - şi vă
înţeleg - că mulţi dintre voi
v-aţi săturat de politică, de
politicieni şi de alegeri. Cu
toate acestea, viaţa noastră
este făcută nu doar din lucrurile care ne plac, ci şi din
cele necesare. Dacă vrem
să avem politicieni mai buni
şi mai responsabili, trebuie
ca noi să-i cernem prin sita
alegerilor, nu să-i lăsăm să
ajungă să ne conducă fără
ca măcar să îi întrebăm dacă
merită. Alegerile parlamentare
sunt un test al democraţiei şi
ne arată orientarea politică
pentru următorii patru ani.
Dumneavoastră aveţi greaua
sarcină de a decide ce se va
întâmpla cu viitorul nostru.
Mergând la vot aveţi posibilitatea să arătaţi politicienilor a
cui este forţa şi cui trebuie să
le dea ei socoteală. Aşadar,
mergeţi la vot şi arătaţi că în
comuna Şag suntem cetăţeni
responsabili, care ne decidem
propria soartă şi ne pasă de
ceea ce se întâmplă în jurul
nostru.

Venus Oprea, primar
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Ajutorul de
secetă, plătit
diferenţiat

Guvernul a anunţat că a
început plata subvenţiei
de 100 de lei la hectar
pentru agricultorii afectaţi
de secetă, dar precizează
că în prima fază vor fi
făcute plăţile doar pentru
cei care au depus ce
rerea până la data de 10
octombrie a.c. Pentru cei
care au depus cererea
după această dată, plata
va fi făcută anul viitor. În
Timiş, 11.498 de fermieri
au solicitat acest aju
tor, dintre care 3.120 au
depus cererile până în 10
octombrie. În Şag au fost
depuse 73 de cereri.

Iluminatul stradal în PUZ Vest,
pornit de sărbători
Primăria a semnat con
tractele pentru asigurarea ilu
minatului public în PUZ Vest.
În prezent se montează con
toarele şi se testează reţeaua.
Sistemul va fi pornit de
sărbători.

Au început lucrările de
modernizare a bazei sportive

Au început lucrările de mo
dernizare a bazei sportive. Vre
mea favorabilă de la sfârşitul
lunii noiembrie a permis con

structorilor să realizeze o bună
parte din fundaţia viitoarelor
vestiare (vezi foto). Deasupra
lor va fi construită tribuna.

CONDIŢIILE DE
OBŢINERE A UNEI
ADRESE

Persoanele care deţin
terenuri în zona Vest şi
care intabulează case
nou construite sau se
racordează la utilităţi, tre
buie să solicite din timp
de la primărie atribuirea
unei adrese (adeverinţă de
nomenclatură stradală).
Pentru a obţine această
adeverinţă este necesară
documentaţia completă
din care nu poate să
lipsească extrasul de
carte funciară pentru
terenul unde se solicită
adresa. Taxa pentru acest
serviciu este de 8 lei.
Vânzarea imobilelor
În cazul vânzării imo
bilelor este obligatorie
declararea la Primărie a
proprietăţii în termen de
30 de zile. În caz contrar
se aplică amenzi.

Alimente de la Uniunea
Europeană
Primăria Şag informează că
până la sfârşitul lunii noiem
brie, ajutoarele alimentare de
la Uniunea Europeană NU au
sosit la Şag. În momentul în
care acestea vor sosi, cetăţenii
vor fi anunţaţi.
Pe această cale, vă reamintim
care sunt categoriile de be
neficiari ai programului PEAD
2012-2013. Acestea sunt: per
soanele beneficiare de ajutor
social conform Legii 416/2001,
persoanele cu handicap, pen
sionarii cu pensie sub 400 lei/
lună şi şomerii.
Actele necesare pentru ridica
rea produselor alimentare sunt:
copia actului de identitate pen

tru toate ca
tegoriile de
beneficiari,
certificat
valabil
de
încadrare în
grad de handicap pentru per
soanele cu handicap, cupon
de pensie pentru pensionari şi
legitimaţia de şomer vizată la zi
pentru şomeri.
Categoriile de persoane care nu
se află pe listă şi au dreptul la
produse, vor depune la biroul
social copii după documente,
aceştia urmând să primească
produsele atunci când se va
face redistribuirea.
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Se deschide o nouă sesiune de depunere
pentru măsurile 121 şi 123

Ministerul Agriculturii va
lansa în perioada 26 noiem
brie 2012 – 18 ianuarie 2013
noi sesiuni de depunere de
proiecte pentru măsurile 121
”Modernizarea exploataţiilor
agricole”,
respectiv
123
”Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală.
Măsura 123 asigură finanţarea
construcţiilor, a liniilor de pro
cesare, dar şi a mijloacelor de
transport specializate necesare
aprovizionării sau desfacerii.
Măsura 121 oferă posibilitatea
finanţării
construcţiei
sau
modernizării de sere, înfiinţării
plantaţiilor pomicole sau viti
cole, dezvoltării de sisteme de
irigaţii, achiziţiei de mijloace de
transport specializate.
Pentru accesarea acestor fon

duri europene, va fi acordată
prioritate producătorilor de
fructe şi legume, care sunt
încurajaţi să înfiinţeze centre
de colectare şi procesare. Cele
două măsuri permit realizarea
de investiţii pe întreg teritoriul
României, atât în mediul rural,
cât şi în mediul urban. Un cen
tru de colectare şi procesare a
fructelor şi legumelor finanţat
prin măsura 123 va putea fi
astfel amplasat în mediul ru
ral, aproape de exploataţiile
agricole ale producătorilor, sau
în mediul urban, în apropiere
de aglomerările de consuma
tori.
Colaborarea dintre producători
şi distribuitori în înfiinţarea de
centre de colectare reprezină
deasemenea
o
posibilitate
demnă de luat în considerare
de către ambele părţi. De o ast
fel de colaborare ar beneficia

i consumatorii finali, care ar
dispune de un acces mult mai
facil la fructe şi legume proas
pete, cu provenienţa şi modul
de cultivare cunoscute.
Informaţii privind condiţiile de
eligibilitate a solicitanţilor şi
a cheltuielilor, procedurile de
elaborare, depunere şi imple
mentare a unui proiect, dar şi
exemple de bune practici din
experienţa altor beneficiari,
le puteţi obţine la sediul din
Timişoara al Biroului, str.An
drei Şaguna, nr.3, bl. U5, tel:
0256-232579; 0736 354 194;
fax: 0256-232578; e-mail: usr.
vest@rndr.ro.

Clasament Liga a IV-a judeţeană, etapa a 17-a
Nr.
1

Nume echipă
Mama Mia Becicherecu Mic

M
17

V
15

E
1

I
1

G
47:9

P
38

2

Pobeda Dudeştii Vechi

17

11

4

2

36:13 23

3

CS Ghiroda

17

10

5

2

43:19 24

4

CFR Timişoara

17

11

1

5

40:16 24

5

Unirea Sânnicolau Mare

17

11

1

5

41:18 23

6

Chişoda

17

8

6

3

47:23 24

7

Flacăra Arsenal Făget

17

9

1

7

31:35 -4

8

Dumbrăviţa

17

7

5

5

30:24 6

9

Banatul Nerău

17

8

0

9

29:57 -28

10

Auto Timişoara

17

6

4

7

29:25 4

11

AC Belinţ

17

6

3

8

30:29 1

12

Real Dragşina

17

6

3

8

25:34 -9

13

Marcel Băban Jimbolia

17

6

1

10

25:23 2

14

Timişul Şag

17

6

1

10

25:32 -7

15

Spartak Gottlob

17

5

1

11

23:44 -21

16

AS Peciu Nou

17

4

3

10

26:51 -25

17

Deta

17

2

0

15

19:56 -37

18

Avîntul Bobda

17

2

0

15

20:58 -38

A

46
37
35
34
34
30
28
26
24
22
21
21
19
19
16
15
6
6
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Atenţie la trichineloză la porcii tăiaţi de Crăciun
Trichineloza este o boală
parazitară comună omului
şi animalelor, produsă de vi
ermele Trichinella spiralis, a
cărei formă adultă (2-4mm)
trăieşte în intestinul subţire
(4-6 săptămâni) iar larvele, în
ţesutul muscular al aceluiaşi
organism.
Contaminarea se face prin in
gerare de muşchi şi organe ce
conţin larvele infestante. Por
cul se contaminează prin con
sumul de şobolani morţi sau a
altor ţesuturi de cadavre con
taminate. Larvele ingerate se
transformă în 48 de ore în vi
erme adult. Acesta se înfige în
peretele intestinului şi depune
în jur de 6.000 - 10.000 de
larve.
Embrionii parazitului ajung în
circulaţia sangvină prin per
forarea intestinului şi odată
cu sângele, în ţesuturile mus
culare, în special în muşchii
cu activitate intensă, mai pu
ternic vascularizaţi ca muşchii
diafragmatici şi muşchii inter
costali.
În a 20-a zi de la infestare,
larvele
de Trichinella se

spiralează şi se închistează.
La om, larvele închistate pot
rămâne viabile timp de 25 de
ani. Boala se manifestă iniţial
cu simptome de toxiinfecţie
alimentară, tulburări gastroin
testinale, greaţă, regurgitaţii ţi
vomă.
Bolnavii se plâng de dureri ab
dominale, ameţeli, migrene şi
o senzaţie de greutate în de
plasare. Starea de slăbiciune
progresează şi apare febra. În
a 9-10 zi de boală, tempera
tura corpului se ridică la 3940 grade Celsius. După două
săptămâni se umflă faţa şi
pleoapele. În unele cazuri,
când infestaţia este masivă,
bolnavii pot sfârşi prin moarte,
prezentând simptome de pneu
monie şi asfixie. În majoritatea

cazurilor, boala trece în formă
cronică cu dureri reumatis
male ce persistă toată viaţa.
Singura metodă de prevenire
a bolii la om este executar
ea obligatorie a examenului
trichineloscopic la toţi porcii
sacrificaţi. Pentru reducerea
incidenţei bolii, administraţia
locală va trebui să ia măsuri de
distrugere a şobolanilor şi eca
risarea cadavrelor.
În perioada Ignatului, cabinet
ul veterinar al dr. Jiva Andreici
va efectua examene trichinelo
scopice - non stop. Costul unui
examen este de 15 lei.
Dr.med.vet.
Pavel Alexandru Dan

CĂSĂTORII
Ciucur Ion-Avram cu
Cucec Petronela
Casă de piatră!

DECESE

nu au fost

