CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA ATLETISM
O tânără din Şag a obţinut o performanţă extraordinară la Olimpiada Balcanică de
juniori. Detalii în pag. 3
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Alegerile europarlamentare
la Şag

DUMINICĂ 25 mai 2014, cetăţenii
din comuna Şag sunt aşteptaţi la
urne pentru a-şi alege reprezentanţii
în Parlamentul European. Alegerile
se vor desfăşura la Casa de Cultură
„Mihai Viteazul”, unde vor fi amenajate două secţii de votare. Astfel,
la secţia de votare cu nr. 547 sunt
arondaţi cetăţenii al căror nume
de familie începe cu literele de la
A la L, iar la secţia de votare cu nr.
548 votează alegătorii de la M la Z.
Preşedintele secţiei de votare sunt
Iosif Jebealean (secţia de votare nr.
547) şi Elena Stanciuc (secţia nr. 548).
Cei 2.727 de alegători înscrişi pe
listele electorale permanente de la
primărie vor putea vota cu cartea de
identitate sau paşaportul valabil. Urnele se vor deschide la ora 07.00 şi se
vor închide la ora 21.00.
Au drept de vot cetățenii romani care
au împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua alegerilor, inclusiv. De asemenea, pot vota membrii din Romania
in Parlamentul European şi cetățenii
cu drept de vot ai statelor membre
ale UE, altele decât Romania, care
au domiciliul sau reședința în ţara
noastră şi care se înscriu în listele
electorale speciale.

CUM VOTEZ?
Prezinți actul de identitate unui
membru al biroului electoral al
secției de votare. Acesta iţi va căuta
numele în lista electorala şi îți va cere
să semnezi în dreptul numelui tău.
Apoi, iți va da un buletin de vot şi o
ştampilă cu care vei merge în cabina
de vot. Vei vota separat, într-o cabină
închisă. Prezenţa oricărei alte persoane in cabina de vot, în afara celei
care votează, este interzisă!
Dacă alegatorul, din motive temeinice, nu poate să voteze singur,
are dreptul să cheme în cabina de
votare un însoțitor ales de el, pentru
a-l ajuta. Poți vota o singură data şi o
singură listă de candidați sau un singur candidat independent.
(continuarea în pag.2)
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Editorial
Dragi şăgeni,
Alegerile pentru Parlamentul
European ne
interesează
în mod direct.
Indiferent de ce s-a spus prin
presă, eu sunt de părere că orice
tip de alegeri este important.
Ca membri ai Uniunii Europene
am simţit pe pielea noastră ce
înseamnă să ne conformăm
unor reguli venite de la Bruxelles.
Aderarea la Schengen, circulaţia
şi dreptul de muncă în ţările UE,
fondurile europene, subvenţiile
pentru agricultură, protecţia
mediului –sunt doar câteva teme
de mare interes pentru cetăţeanul
de rând. Dacă am fost mulţumiţi
sau nu de ce s-a decis la Bruxelles,
trebuie să fim conştienţi că acolo
se iau deciziile care ne afectează
viaţa şi acolo trebuie să îi trimitem pe cei care considerăm că
ne reprezentă. Totodată, să nu
uităm că prin vot, românii îşi
exercită un drept democratic
obţinut cu foarte mari sacrificii.
Desigur, nu este obligatoriu, dar
eu cred că dacă avem acest drept
este de datoria noastră să votăm.
Fac un apel la spiritul civic al
tuturor şi vă rog să veniţi la vot la
fel de numeroşi cum aţi venit la
alegerile locale.
Venus Oprea, primar
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REPARAŢII LA STRĂZI

PRIMĂRIA se pregăteşte să
intervină
pentru
repararea
străzilor degradate. Asta pentru
că în multe locuri au apărut gropi
sau denivelări, cauzate de vremea
nefavorabilă din timpul iernii sau
de ploi. Cele câteva săptămâni cu
precipitaţii abundente au oprit

orice lucrare pe raza comunei, însă
pe măsură ce timpul devine favorabil, se va da startul lucrărilor.

TOALETE LA ŞCOALĂ

PROIECTUL pentru realizarea de
toalete la şcoala din Şag intră în
linie dreaptă. Primăria a urgentat
procedurile pentru a se încadra
în timpul scurt rămas până la începutul noului an şcolar. Acum se
lucrează la caietul de sarcini pentru licitarea lucrării şi obţinerea
avizelor necesare. Obiectivul
autorităţilor este ca la toamnă,
toaletele să fie deja funcţionale.

PENSIE UŞOARĂ!

ÎN DATA de 5 mai 2014, doamna
contabil Laboş Cristina a ieşit la
pensie, după o frumoasă carieră.
Cu această ocazie, Consiliul Local, Primăria şi colegii îi urează ani
mulţi, sănătate şi o pensie liniştită!
Foto: Doamna Laboş alături de
colegi şi prieteni, în 2012.
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Alegerile europarlamentare
la Şag

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ
VOTEZI?
Consiliul European
trebuie
să țină seama
de rezultatele
alegerilor atunci
când face o propunere pentru postul de președinte
al Comisiei Europene, componența
executivă a UE. Votând la alegerile
europene, fiecare cetățean are șansa
de a influența componența Parlamentului și deciziile sale în următorul
mandat de cinci ani.

După alegerile din 2014 numărul
deputaților din PE va fi redus la 751
(România va avea 32 aleşi). Aceștia
vor reprezenta peste 500 de milioane de cetățeni din 28 de state membre. Parlamentul European are dreptul de a aproba și a destitui Comisia
Europeană.
Parlamentul European are în
prezent un spectru politic variat,
reprezentând mai bine de 160 de
partide naționale. Grupurile politice transnaționale sunt constituite din membri din diferite țări, dar
care împărtășesc în mare măsură
convingerile lor politice.

CANDIDAŢII
Buletinul de vot pentru alegerile
europarlamentare din 25 mai va
avea opt pagini A4, iar ordinea va
fi următoarea:
Poziția 1: PDL
Poziția 2: PMP
Poziția 3: UDMR
Poziția 4: PSD-UNPR-PC
Poziția 5: PNL
Poziția 6: PRM
Poziția 7: Alianţa Naţională a
Agricultorilor
Poziția 8: Partidul Dreptăţii Sociale
Poziția 9: Partidul Noua Republică
Poziția 10: Partidul Verde
Poziția 11: Partidul Forţa Civică
Poziția 12: Partidul Ecologist
Român
Poziția 13: Partidul Alternativa
Socialistă
Poziția 14: PNŢCD
Poziția 15: PPDD
Poziția 16: Corina Georgiana
Ungureanu
Poziția 17: Constantin Filip Titian
Poziția 18: Dănuţ Liga
Poziția 19: Paul Purea
Poziția 20: Pericle Iulian Capsali
Poziția 21: Costea Peter
Poziția 22: Mircea Diaconu
Poziția 23: Valentin Dăeanu

ANUNŢ

Primăria comunei Şag organizează în perioada 26.06.2014 – 30.06.2014
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Şag - Inspector superior clasa I la compartimentul Contabilitate.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Şag,
Comuna Şag, str. a II-a nr. 49, judeţul Timiş astfel:
• Proba scrisă în data de 26.06.2014;
• Interviul în data de 30.06.2014.
Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Românei,
partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Şag, loc. Şag, str. a II-a nr. 49,
jud. Timiş.Condiţii de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Şag şi pe pagina de internet www.primariasag.ro.
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Campanie de combatere
a ambroziei

ÎN ACEST AN autorităţile centrale,
judeţene şi locale, efectuează o
amplă campanie de combatere a
ambroziei, plantă inclusă în lista
oficială a buruienilor de carantină.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat
un plan de acţiune începând cu data
de 1 iunie.
Pentru ca acţiunea să aibă succes,
este absolut necesară implicarea
cetăţenilor. Este foarte important
să se intervină până cel târziu la
sfârşitul lunii iunie, înainte ca planta să înflorească. Acum ea poate fi
smulsă sau tăiată cu sapa, fără ca
seminţele să se împrăştie.
CE ESTE AMBROZIA
Ambosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) se găseşte frecvent de-a lungul
şoselelor, căilor ferate, rigolelor, locuri de construcţie, câmpuri agricole,
cursuri de apă etc., atât în intravilan,
cât şi în extravilanul localităţilor. Este
o specie invazivă, foarte agresivă,
caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afecţiunile alergice pe care le
provoacă în perioada înfloririi (din
iulie până toamna târziu). Originară
din America de Nord, s-a aclimatizat
recent în ţara noastră, cu precădere
pe Valea Mureşului, în Banat, Bihor.
După 1990, numeroase terenuri agricole au fost abandonate, au avut
loc defrişări iar buruienele din culturile agricole nu au fost combătute
astfel că planta s-a extins foarte mult
în flora spontană, invadând chiar şi
culturile agricole.

COMPANIA MODA-TIM
angajează:
OPERATOR CONFECŢII
şi
MUNCITOR NECALIFICAT

În Ungaria şi Austria, combaterea
ambroziei este reglementată prin
lege de mai mult de 10 ani, cetăţenii
unguri riscând amenzi de 200.000
de forinţi (aprox. 3000 lei) dacă nu o
distrug din grădinile proprii sau din
jurul imobilelor.
În primul an al apariţiei este foarte
abundentă, apare alături de pelin,
urzici, spanac porcesc, ştir, în culturi
de cartofi, porumb, sfeclă, tutun,
floarea-soarelui, mai rar în culturi
de graminee, pe ogoarele lăsate în
paragină, în rigole. Când condiţiile
de mediu sunt prielnice are tendinţa
de a invada masiv terenurile agricole, cauzând sărăcirea solului în elemente nutritive.
În anul următor, existenţa unui
covor vegetal pe sol conduce la reducerea luminii, ceea ce împiedică
germinaţia acestei plante, caz în
care dispare destul de repede însă
seminţele stocate în sol îşi conserva foarte bine capacitatea de
germinaţie timp de mai mulţi ani.
Imediat ce se creează condiţii de
luminozitate corespunzătoare, prin
reducerea sau eliminarea covorului
vegetal de la sol datorită muncilor
agricole, ambrozia reapare.

Fiică a Şagului, campioană
balcanică la atletism!

ŞĂGEANCA
Ioana
Gheorghe,
sprinteră la CSM Timișoara și LPS
Banatul, a reprezentat cu cinste
România la Balcaniada de Juniori
2 de la Sliven, Bulgaria. Sportiva a
obţinut două medalii de aur la finala desfăşurata în data de 15 mai.
Cu vânt potrivnic, pe ploaie şi la o
temperatură scăzută, Gheorghe a
stabilit un nou record personal pe
100 de metri, cu 12,05 secunde, şi
a contribuit în ultimul schimb la
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triumful ştafetei de 4×100 metri a
României.
Ioana Gheorghe face parte dintro generaţie de mare perspectivă
(1997) şi este axată pe probele de
viteză, 100 şi 200 de metri. Proaspăt
medaliată cu aur, ea se pregăteşte să
reprezinte România la o competiţie
puternică ce se va desfăşura în 30-31
mai la Baku, în Azerbaidjan.
Mult succes!

Oferim angajaţilor noştri un
loc de muncă stabil, program
de lucru într-un singur schimb,
transport, un mediu de lucru
sănătos, salariu şi bonusuri în
funcţie de nivelul profesional şi
performanţă.
Persoanele interesate ne pot contacta la telefon fix 0256.499.012,
mobil 0736.627.229
sau pe email la
receptie@modatim.ro

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
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Performanţe deosebite
la karate

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, botezuri, mese festive. Informații la tel
: 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !
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TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

COMPONENŢA ECHIPEI CARE
A PARTICIPAT LA CELE DOUĂ
COMPETIȚII

Paru Andreea Minodora
Pascu Karlla Gabriela
Stanaret Iuliana Francisca
Parsaga Claudia Manuela
Kocsis Melinda Carla
Kocsis Izabela Claudia
Kocsis Andras Claudiu
Mustata Adela Monica
Puiu Andrada Patricia
Radulescu Ana-Maria
Pascu Andreea Bianca
Denis Alexandru Stein

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Claudiu Filimon tel. 0726.746.418
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII
Mercea Adrian cu
Uţă Andreea Larisa
Casă de piatră!

DECESE
Sîrca Tiberiu
Dumnezeu să-l odihnească
în pace!

publicitate

SPORTIVII legitimați la Clubul
Sportiv Daisho – Secția Sag pregătiți
de către instructorii Adrian Butnariu
şi Viorel Birtok au participat în lunile
martie-aprilie 2014 la două concursuri de Karate Shotokan organizate,
unul în Arad de către Shihan Teo
Radut – Cupa Shodan Arad şi unul
în Timișoara de către Sensei Andrei
Tripsa – Cupa Banatului. Sportivii
localității Șag au obținut nu mai
puțin de 18 medalii din care 3 aur,
6 argint, 9 bronz. Toți sportivii au
participat atât la probele de kumite
( luptă) cât şi kata (forme). Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără sprijinul oferit de către părinţi sportivilor, care contribuie în mod susținut
la evoluția acestei echipe.
Felicitări!

