VOTEAZĂ LEGAL!
Pentru sesizarea unei fapte care contravine legislației electorale,
sunați la numărul unic de urgență 112!

Jurnalul de Sag
,
anul XI ♦ nr. 5 ♦ mai 2016 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Alegeri locale la Șag pentru desemnarea unui
nou primar și a Consiliului Local

DUMINICĂ, 5 iunie 2016, la Șag vor
avea loc alegerile locale pentru desemnarea primarului comunei Șag,
a consilierilor locali și a componenței Consiliului Județean Timiș. Votarea are loc într-o singură zi, începe la ora 07:00 și se închide la ora
21:00.

ZIUA VOTULUI
Alegătorii votează numai la secția
de votare la care este arondată localitatea, potrivit delimitării din listele electorale care pot fi consultate
la secretarul Primăriei, cu actul de
identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie).
Alegătorii omiși din lista electorală
permanentă vor fi înscriși în lista
electorală suplimentara dacă au
domiciliul în raza teritorială a secției
de votare respective
DESFĂȘURAREA VOTĂRII
Accesul alegatorilor în sala de vo-

tare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor respective
3 cabine. Fiecare alegător prezintă
actul de identitate operatorului de
calculator al biroului electoral al
secției de votare care înscrie codul
numeric personal al alegătorului în
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire
a votului ilegal.

CONDIȚII DE VOT
În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală
complementară existentă în secția
de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la
vot și de prevenire a votului ilegal
semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot
a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot
și-a pierdut drepturile electorale;

CANDIDAȚII LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL COMUNEI ȘAG
POZIȚIA

PE BULETINUL
DE VOT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PARTID

NUME ȘI PRENUME

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR

LUCA FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

PRECUP ANDREI-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ROŞU FLAVIUS-ALIN

PARTIDUL M10

CIOCÎRLAN DUMITRU

FORUMUL DEMOCRAT AL GERHUBERT ALEXANDRU NICOLAE
MANILOR DIN ROMÂNIA
CANDIDAT INDEPENDENT

STROESCU VALENTINA

CANDIDAT INDEPENDENT

LEU DARCO-GHEORGHE

c) persoana care s-a prezentat la vot
este arondată la altă secție de votare;
d) persoana care s-a prezentat la
vot este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în
raza teritorială a secției de votare
respective nu a formulat o solicitare
de a fi înscrisă în Registrul electoral
cu adresa de reședință;
e) persoana care s-a prezentat la
vot și-a mai exercitat dreptul de vot
la același scrutin.
În aceste situații Președintele Biroului electoral va lua măsurile precizate in lege.
(continuarea în pag 2-3)

SECȚII DE VOTARE
ÎN COMUNA ȘAG
SECȚIA DE VOTARE
NR. 546
Casa Națională „Mihai Viteazu”
Alegătorii de la lit. A până la lit. L
SECȚIA DE VOTARE
NR. 546
Casa Națională „Mihai Viteazu”
Alegătorii de la lit. M până la lit. Z
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PROCEDURA DE VOT
După verificarea efectuată de operatorul de calculator Președintele
sau un membru al secției de votare
încredințează alegătorului buletinele de vot și ștampila cu mențiunea
“VOTAT” și lista electorală pentru
semnare. În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate,
constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare,
nu poate semna în lista electorală,
președintele face o mențiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al
biroului electoral.
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu
mențiunea “VOTAT” în patrulaterul
care cuprinde lista de candidați sau
numele candidatului pe care îl votează. Prezența oricărei persoane în
cabinele de vot, în afara celei care
votează, este interzisă. Alegătorul
care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să
voteze singur are dreptul să cheme
în cabina de votare, în scopul de a-l
ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta
nu poate fi din rândul persoanelor
acreditate, al membrilor biroului
electoral al secției de votare sau al
candidaților.
Președintele poate lua măsuri ca
staționarea unui alegător în cabina
de votare să nu se prelungească nejustificat.
După ce au votat, alegătorii îndoaie
buletinele de vot astfel încât pagina
albă care poartă ștampila de control
să rămână în afară și le introduc în
urnă, având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greșită a buletinului de vot
nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
Ștampila cu mențiunea “VOTAT”,
încredințată pentru votare, se restituie președintelui, care o aplică
pe actul de identitate, menționând

și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții
de identitate, pe versoul acesteia
se aplică un timbru autocolant cu
mențiunea “VOTAT” și data scrutinului.
VOTUL CU URNA MOBILĂ
Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din
cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției
de votare poate aproba, la cererea
scrisă a acestora, însoțită de copii ale
actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri
ai biroului electoral să se deplaseze
cu o urnă specială și cu materialul

necesar votării-ștampila cu mențiunea “VOTAT” și buletine de vot-la locul unde se află alegătorul, pentru a
se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură
urnă specială. Urna specială poate fi
transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare,
sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne.
ÎNCHIDEREA VOTĂRII
La ora 21,00 președintele biroului
electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune
închiderea localului secției de vot.
Alegătorii care la ora 21,00 se află în
localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.
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LISTELE CU CANDIDAȚII PENTRU CONSILIUL LOCAL ȘAG*

1. PARTIDUL
ALIANȚA
LIBERALILOR ȘI
DEMOCRAȚILOR

2. PARTIDUL
NAȚIONAL
LIBERAL

3. UNIUNEA
DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA

BLENCHE

ROXANA-LOREDANA

BERE

MANUELA-DENISA

BOJOGA

CLAUDIU-CODIN

BOLOCAN

MARIUS

BUDACOV

ANA

BORHAN

ANDREI-ALEXANDRU

GAL

ALEXANDRU-CLAUDIU

BUDA

FLORIN

GHIORGHIU

CONSTANTIN-DANIEL

CRISTESCU

LORIANA

HALMAY

GHEORGHE-DANIEL

DUMA

GAVRIL

HUSZTI

CARMEN-SANDA

GHILEZAN

DORIN-NICOLAE

IVAN

ANGELA-CORINA

HUTOPILĂ

VLAD

JIANU

DIMITRIE-MIODRAG

IANOŞEV

DEJAN

LUCA

FLORIN

MARINCU

BORISLAV

MĂRĂŞANU

DOROTHEA-RAMONA

PÂNTEA

PETRU

MATE

EMILIA

ROŞU

FLAVIUS-ALIN

MAXIM

ELENA

SÂRBOVAN

VLAD-CĂLIN

NAGY

GABRIEL-MATEI

SZATMARI

CLAUDIU-CRISTIAN

POPESCU

MARCEL-DANIEL

ŢIVLICĂ

MARIA

SIMBOAN

ARPAD-AUREL

UŢĂ

DORU

ZDRAFU

ANGELICĂ

VODĂ

CODRUŢA-MARIANA

APOSTU

BOGDAN-ŞTEFAN

BĂRBUŢ

ŞTEFAN

BĂDĂI

ŞTEFAN

BOTÎRLĂ

ŞTEFAN-ADRIAN

BRÎNZOI

SORIN

BURLACU

HARALAM

CHIRIBUCĂ

MARIA MAGDALENA BIANCA

CIOCÎRLAN

DANIELA

CIOGESCU

DORIAN-GRIGORE

CIOCÎRLAN

DUMITRU

CIUCULESCU

OVIDIU-DANIEL

CÎRSTEAN

VASILE

DAMIAN

PETRU

FLUCSĂ

GHEORGHE-MIHAI

IADUCEC

MARIAN

FOLTRAUER

MIHAI

IANOŞEV

DARIUS

IVAN

VALENTIN

MEZEI

FLOREA

KORCSOG

ERNŐ- VILMOS

OPREA

VENUS

MANOLE

DANIELA-TATIANA

PĂSCĂLĂU

GETA

MANOLE

VASILE

PRECUP

ANDREI-DANIEL

PAVEL

CONSTANTIN

PURCAR

SORINA-CRISTINA

PAVEL

MARIA-IRINA

RĂDULESCU

IOAN

SILAGHI

VALENTIN-NICOLAE

ROBOTĂ

DAN

SUIUGAN

FLAVIUS

SZENTEŞI

MIHAELA

ALTMAYER

MARTIN

HODINESCU

IOLAN

ANTĂNAS

FLORICA

HODINESCU

MARIANA-LAURA

BĂDESCU

VIOLETA

KANALAS

IOSIF

HUBERT

ALEXANDRU NICOLAE

KANALAŞ

GHIZELA

KOZLER

VENZEL

KOVACS

LUDOVIC

POPA

CĂTĂLIN

MAGIAR

PIROŞCA

7. INDEPENDENT

PAVEL

ALEXANDRU-DAN

MAK

GHEZA

8. INDEPENDENT

BLENCHE

MARCEL-DUMITRU

MAK

ILONA

9. INDEPENDENT

LEU

DARCO-GHEORGHE

PASCU

DOINA

10. INDEPENDENT VIERIU

CORNEL

SCHLAPPAL

ERZSÉBET

11. INDEPENDENT PREPELIŢĂ

ADRIAN-FLORIN

SZÜGYI

IRINA

VĂCĂRESCU

CARLA-SORANA-GEORGIANA

VARGA

MARIA-TEREZIA

4. PARTIDUL
SOCIAL
DEMOCRAT

5. PARTIDUL M10

6. FORUMUL
DEMOCRAT AL
GERMANILOR
DIN ROMÂNIA

*LISTELE SUNT ÎN ORDINEA DE DE PE BULETINELE DE VOT,
CANDIDAȚII ÎN ORDINE ALFABETICĂ
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Evaluarea Națională 2016
CALENDAR EVALUAREA
NAŢIONALĂ 2016

EVALUAREA națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară
în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei
de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a
VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 4801/2010 privind organizarea
și desfășurarea evaluării naționale
pentru elevii clasei a VIII-a în anul
școlar 2010-2011.

• 15-17 iunie - Înscrierea la Evaluarea Naţională
• 17 iunie - Încheierea cursurilor
pentru clasa a VIII-a
• 27 iunie - Limba şi literatura
română - proba scrisă
• 28 iunie - Limba şi literatura
maternă - proba scrisă
• 29 iunie - Matematică - proba
scrisă
• 1 iulie - Afişarea rezultatelor
(până la ora 16:00)
• 1 iulie - Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
• 2 - 4 iulie - Rezolvarea contestaţiilor
• 5 iulie - Afişarea rezultatelor
finale după contestaţii

LOCURI DE MUNCĂ

Brutăria Purcel, strada a II-a,
angajează brutar, șofer și
vânzător. Informații la tel.
0732.533.681

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

Bacalaureat 2016

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin
fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută
în calendarul examenului. Pentru
candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de
înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele
din licee. Tabelele cuprind opţiunile
pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele,
profesorii diriginţi depun şi fişa-tip
informatizată, tipărită şi semnată de
fiecare candidat, în care acesta îşi
asumă opţiunile pentru disciplinele
de studiu prevăzute pentru probele
la alegere, la care doresc să susţină
examenul de bacalaureat.

CALENDARUL SESIUNII
IUNIE - IULIE 2016

• 30 mai – 3 iunie - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
• 3 iunie - Încheierea cursurilor
pentru clasa a XII-a/a XIII-a
• 13 - 15 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba română – proba A
• 15 - 17 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
• 21 – 24 iunie - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
• 27 iunie - 1 iulie - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă
de circulație internațională – proba
C
• 4 iulie - Limba şi literatura română
– proba E)a) – probă scrisă
• 5 iulie - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
• 6 iulie - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
• 8 iulie - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

CĂSĂTORII
Rus Adrian Ioan cu
Romanescu Ramona Florina
Hreniuc Cosmin Tiberiu cu
Boia Bianca Denisa
Casă de piatră!

DECESE
Țăpîrdea Domnica
Vancu Adriana
Gliguța Ioan
Rădvan Ioan
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

publicitate

ÎN PERIOADA 30 mai - 3 iunie se fac
înscrierile pentru examenul de bacalaureat, atât pentru absolvenții din
anul școlar 2015-2016, cât și pentru
cei din promoţiile anterioare, care nu
au promovat examenul.Înscrierile se
fac atât pentru absolvenţii din anul
şcolar 2015-2016, cât şi pentru cei
din promoţiile anterioare, care nu au
promovat examenul de bacalaureat

