PORȚI DESCHISE PENTRU CETĂȚENI
Vineri, 9 septembrie 2016, va avea loc ședința Consiliului Local Șag. Toți cetățenii care doresc să participe
sunt așteptați în sala de ședințe de la Primărie începând cu ora 17.00.

Jurnalul de Sag
,
anul XI ♦ nr. 7 ♦ august 2016 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Se schimbă prioritățile
de investiții ale Șagului

PRIMARUL Flavius Roșu va solicita
Consiliului Local să emită o hotărâre
prin care să completeze lista de investiții pe anul 2016 (aprobată prin
hotărârea nr. 64/21.12.2015) cu proiecte considerate prioritare de noua
administrație. Astfel au fost incluse:
• Reparațiile/reabilitarea parcului comunal str. a XI-a
• Amenajarea piaței agro-alimentare
• Studiul de fezabilitate/Proiectul și
execuția lucrării de gestionare a apelor pluviale în comuna Șag
• Reparații la locurile de joacă
• Achiziționarea a trei totemuri de
identificare a limitei comunei Șag.

Din vechea listă de investiții au rămas în atenția Primăriei lucrări în
continuare: trotuarele deja începute,
achiziția unui autoturism, extinderea
remizei PSI și electrificarea în zona
PUZ Mănăstire. Nu vor mai fi prioritare: instalația de iluminare nocturnă la arena de fotbal, achiziționarea
unei ambarcațiuni „Dragon Boat”

sau proiectul de
execuție a unui
complex sportiv. Sumele de
bani destinate
acestor obiective vor fi redirecționate pentru
noile lucrări.

„Ne concentrăm
pe investițiile cu adevărat necesare.
Unele au fost preluate de la vechea
administrație, dar altele nu consider
că sunt o prioritate. Spre exemplu,
trebuie să intervenim anul acesta
pentru a combate efectele ploilor în
exces, cu investiții în șanțuri pluviale, altfel plătim sume enorme pentru
vidanjare. Dar, preluăm și lucrurile
bune, cum ar fi proiectului de extindere a grădiniței, pe care îl consider
prioritar. Cererea este foarte mare și
trebuie să înființăm spații noi pentru
a putea acomoda încă două grupe”, a
precizat Flavius Roșu.

Se înființează Poliția Locală Șag

LA PROPUNEREA primarului Flavius Roșu, consilierii locali vor decide, în ședința ordinară din data de
9 septembrie 2016, înființarea Serviciului de Poliție Locală a comunei
Șag, o instituție a cărei necesitate
este tot mai mult resimțită de locuitori. „Comuna s-a dezvoltat foarte
mult și este nevoie de mai multă fermitate în menținerea ordinii publice. Toate comunele periurbane ale
orașului au înființat deja serviciul de
Poliția Locală, noi la Șag venim ceva

mai târziu, însă este important să ne
facem treaba bine”, a spus primarul.
Pentru început, noua Poliție Locală
ar urma să funcționeze cu trei agenți
care să poată acționa pe raza comunei atât în timpul zilei cât și noaptea.
Potrivit legii, polițiștii locali au competențe în menținerea ordinii publice, în special în domenii în care Poliția Română nu are competențe, cum
ar fi salubritatea sau respectarea hotărârilor Consiliului Local.

SCADE TAXA DE
ÎNCHIRIERE A CASEI
NAȚIONALE

ÎN ȘEDINȚA de Consiliu Local de
vineri, 9 septembrie 2016, va fi
pusă pe ordinea de zi reducerea
taxei de închiriere a căminului
pentru evenimente de tipul nunți,
botezuri, parastase. Nivelul taxei ar
putea fi de 300 de lei, față de 800
de lei, cât era până acum. „Vrem să
venim în sprijinul tinerilor care se
căsătoresc și au nevoie de o soluție accesibilă pentru petrecere de
nuntă, sau pentru cei care organizează botezuri. Cetățenii ni s-au
plâns că este mult prea scump 800
de lei și le-am dat dreptate”, a precizat primarul.
TAXĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA
BAZEI NAUTICE
Concomitent cu scăderea taxei
pentru închirierea căminului, va fi
propusă introducerea unei taxe de
închiriere a bazei sportive nautice
de 200 lei/zi, pentru activități de
agrement.
FĂRĂ TAXĂ DE ACCES PE
PĂȘUNE
Nu în ultimul rând, va fi scoasă
taxa de acces pe pășunea comunală de 5/lei/zi pentru că Primăria
încasează deja chirie de la crescătorii de animale, iar în ultimii ani,
această taxă, destinată celor care
vin la plaja de la Șag, nu a mai fost
colectată.
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30 SEPTEMBRIE TERMEN DE PLATĂ A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR

COMPARTIMENTUL Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Șag

vă informează că cel de-al doilea termen din 2016 pentru
plata impozitelor pe clădiri, pe
terenuri şi pe autovehicule îl va
reprezenta ziua de 30 septembrie, aşa cum s-a întâmplat şi în
anii precedenţi.
Plata impozitului se face în două
tranşe egale, termenele-limită
de plată fiind, în 2016, 30 iunie
şi 30 septembrie. Anul acesta,
data-limită iniţială, întâlnită şi
în anii precedenţi (31 martie), a
fost prorogată cu trei luni, prin

intermediul unei ordonanţe de
urgenţă. În ceea ce priveşte cel
de-al doilea termen de plată
însă, acesta a rămas neschimbat, ceea ce înseamnă că proprietarii de clădiri, terenuri
şi maşini pot achita până cel
târziu pe 30 septembrie, fără
penalizări, a doua rată din impozitul anual.
Cei care au plătit anticipat impozitul pentru întregul an până
la 30 iunie s-au putut bucura
de o reducere de până la 10%,
stabilită prin hotărâre a consiliului local. Automat, aceste
persoane scapă de obligaţia
achitării celei de-a doua tranşe
a impozitelor, prevăzută pentru
30 septembrie.

Cea mai mândră rugă a Șagului
din ultimii ani

APROAPE 2.000 de oameni au participat, în acest an, la tradiționala
Rugă bănățeană a Șagului, un adevărat record al evenimentului pentru
ultimii ani. Platoul de la Casa Națională Mihai Viteazul a fost neîncăpător pentru numărul foarte mare de
oameni care au venit să se bucure
de cele mai frumoase momente ale
comunei.
Și la slujba închinată hramului bisericii Sf. Maria a fost mai multă lume
decât de obicei, biserica ortodoxă
fiind, la rândul ei neîncăpătoare pentru sutele de credincioși care au dorit să participe.

Vremea bună, muzica excelentă,
programul pregătit de organizatori
dar și abordarea mai proaspătă a

evenimentului, cu numeroase tarabe, ringhișpiruri, jocuri pentru toate
vârstele și gusturile, au fost secretele reușitei evenimentului. La lăsarea
serii, șăgenii și invitații lor s-au pus
pe petrecut, iar focurile de artificii au
fost extrem de bine primite de toată
lumea.
Aflat la prima lui Rugă în calitate de
primar, Flavius Roșu a avut parte de
o primire foarte călduroasă. „Le mulțumesc tuturor celor care au venit la
Ruga. Ne-am străduit să organizăm
ceva deosebit și sperăm ca de la an
la an, Ruga să fie tot mai frumoasă.
Le mulțumesc și colegilor din Primărie, preotului paroh, consilierilor,
colaboratorilor și celor care au participat la reușita acestui eveniment”, a
declarat edilul.

Anunț important

PRIMĂRIA mulțumește celor care au răspuns apelului public pentru a
face curățenie pe spațiul verde în pragul Rugii din data de 15 august. Pe
această cale, însă, continuăm să atragem atenția la modul cel mai serios,
că toți cetățenii sunt obligați să respecte hotărârile Consiliului Local privind întreținerea spațiilor din fața casei și a fațadelor, iar Primăria nu va
accepta abateri de la aceste reguli, motiv pentru care vom înființa Poliția
Locală și vom lua măsurile ce se impun. Vă mulțumesc pentru înțelegere,
Primar, Roșu Flavius-Alin
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REORGANIZAREA
COMISIEI DE ORDINE
PUBLICĂ

PENTRU CA Poliția Locală Șag
să poată fi înființată, potrivit legii, Consiliul Local va trebui să
aprobe constituirea Comisiei de
Ordine Publică, în următoarea
componență: primarul comunei,
șeful unității Poliției Române sau
reprezentantul acestuia, șeful Poliției Locale, secretarul comunei și 3
consilieri locali.

Hramul Mănăstirii Timișeni

SUTE de credincioși au sosit din toate colțurile Banatului, în data de 29
august, la hramul Mănăstirii Timișeni-Șag, pentru a participa la praznicul Tăierii Capului Sfântului Prooroc
Ioan Botezătorul.
Sfânta Liturghie din ziua praznicului
a fost oficiată de către pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, alături de un
ales sobor de preoți și diaconi de la
catedrala mitropolitană, de la parohiile din eparhie și din țară, în prezența
Preasfințitului Părinte Daniil, Episcop
Locțiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia). La slujbă au
participat, pe lângă localnici din Șag,
pelerini și invitați, reprezentanți ai
autorităților locale și județene.

În cuvântul arhieresc rostit, Preasfințitul Părinte Daniil a explicat ce
reprezintă hramul unei mănăstiri.
„Hramul unei mănăstiri, biserici sau
catedrale reprezintă o fântână săpată și zidită cu piatra cea din capul
unghiului, care este Iisus Hristos.
Pentru ca noi să ne putem adăpa cu
apa cea vie a harului și a cuvântului
lui Dumnezeu din fântâna hramului,

se cuvine ca noi toți să coborâm în
adâncul fântânii hramului. Acesta
este cea mai importantă sărbătoare
a unui așezământ creștin-ortodox” a
spus Preasfințitul Daniil.
Pentru credincioșii bănățeni, cinstirea Sf. Ioan Botezătorul este un
ales moment duhovnicesc, în care
comuniunea frățească reprezintă
o afirmare a Evangheliei Domnului
nostru Iisus Hristos, prin participarea
la sfintele slujbe alături de obștea
monahală a mănăstirii, condusă de
stavrofora Casiana Șimon.
„Între ierarhii noștri bănățeni există
o legătură a comuniunii creștinești,
frățești, arhierești, prin care aceștia
vestesc cuvântul lui Dumnezeu, darul păcii, al dragostei de Dumnezeu,
de Biserică și de oameni. Vă mulțumim în numele Înaltpreasfințitului
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit
Ioan, Preasfințite Părinte Daniil, că ați
venit la această sfântă mănăstire, ctitorită de un alt mare ierarh martir al
Bisericii noastre, Mitropolitul Vasile
Lazarescu” a precizat părintele Ionel
Popescu, vicar eparhial.

Stop ambrozia!

AUTORITĂȚILE locale și județene
trag un semnal de alarmă cu privire
la răspândirea ambroziei și a efectelor negative pe care aceasta le are
asupra sănătății. Cetățenii sunt rugați
să combată această plantă extrem
de dăunătoare, să o distrugă dacă

o întâlnesc pe terenurile aflate în
proprietate. Cele mai afectate zone
unde crește ambrozia în voie sunt
noile cartiere de case și terenurile de
la marginea comunei, multe dintre
ele nefolosite și neîngrijite de proprietari.

Până acum, comisia avea în componență și un membru al Jandarmeriei, lucru care îngreuna destul
de mult luarea deciziilor, ele trebuind să fie aprobate și de Jandarmeria Română. În actuala configurație, comuna Șag va avea un grad
mai mare de autonomie în ceea ce
privește chestiunile de ordine publică.

SUNĂ CLOPOȚELUL!

ÎN 12 SEPTEMBRIE clopoțelul va
suna pentru prima dată în acest
an și la Școala cu clasele I-VIII din
Șag. Astfel, de la ora a 09.00, aici va
avea loc festivitatea de deschidere.

Cei mai emoționați vor fi cei mici,
care trec pentru prima dată pragul
școlii cu ghiozdanul în spate, dar și
cei mai mari care se pregătesc în
acest an de admiterea la liceu. Și
copiii de grădiniță sunt așteptați
să înceapă oficial anul școlar pentru demararea activităților.
Vă așteptăm la deschidere și vă
urăm un an școlar plin de realizări!
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Societatea comericală N&A
Ferma Trans SRL, cu sediul în
Șag, str. IV, nr. 42A, oferă servicii de curățare spații verzi (tuns
iarbă, transport resturi vegetale).
Informații la tel: 0745228525

ÎN PERIOADA 13-14 august 2016,
Primăria și Consiliul Local au organizat Zilele comunei Șag, eveniment
care în acest an a fost dedicat aproape în totalitate promovării sportului
în rândul cetățenilor de toate vârstele. Vreme de două zile, s-au desfășurat manifestări sportive la care au
participat numeroși amatori de sport
din comuna noastră, dar și invitați.
Fie că a fost vorba de șah, fotbal, tenis de câmp sau atletism, toți parti-

cipanții au avut posibilitatea să facă
multă mișcare și să se întreacă în
competiții atractive. Cei mai buni au
primit din partea organizatorilor diplome, premii și cupe.

Cabinetul stomatologic ROXI
DENTA situat în Şag, strada a III-a
nr. 130 vă oferă
toată gama de servicii de medicină
dentară. La ROXI
DENTA vă aşteaptă o echipă tânără
şi dinamică precum şi aparatură de
ultimă generaţie. Program: Luni –
Joi: 09.00 - 20.00, Vineri 09-14.00

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

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

„Mă bucur că au fost mulți participanți la evenimentele organizate și îi
felicit atât pe cei care au contribuit la
buna organizare cât și pe cei care au
participat și au câștigat competițiile
sportive” a spus Flavius Roșu.

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com
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: 0722.163945.

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

CĂSĂTORII
Dee Florin cu
Crețu Adriana Ramona
Doborkazy Iosif Ioan cu
Kovacs Ildiko
Vaștag Andrei Iosif cu
Avram Luminița
Peter Cristian Lucian cu
Golban Diana Mariana
Farchescu Petru Alin cu
Szűcs Aldona Alina
Casă de piatră!
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