La mulţi ani!
Primăria urează tuturor celor care poartă numele Sfinţilor Petru şi
Pavel, multe bucurii, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor!
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Măsuri de criză la Primărie.
Taxele şi impozitele nu se măresc

telefoanele angajaţilor vor
fi de asemenea reduse la
jumătate. În 2010 – 2011
nu vor mai fi cumpărate
obiecte de inventar, cele deja
existente fiind suficiente. La
iarnă, birourile primăriei vor
fi comasate într-o singură
aripă a clădirii, pentru a face
economie la energie.

În şedinţa de Consiliu din
31 mai 2010, aleşii locali
au stabilit ca taxele şi impo
zitele pentru anul fiscal 2011
să rămână la acelaşi nivel
cu cele din acest an. „Având
în vedere că ne aflăm într-o
perioadă de criză şi cu toate
că veniturile la bugetul local
au scăzut, noi nu am fost de
acord să mărim taxele şi am
decis să le păstrăm la acelaşi
nivel de acum doi ani”, a ex
plicat domnul primar Venus
Oprea.
Primăria are de gând să ia
şi alte măsuri pentru a se
adapta la condiţiile austere
din acest an. „Nu cred că
reducerile de personal în
primărie sunt o soluţie. Mai
bine să fie salarii puţin mai
mici, dar să păstrăm un loc
de muncă sigur până trece
criza”, a declarat domnul

În aceste condiţii, pen
tru realizarea planurilor
de investiţii, Primăria Şag
intenţionează
să
atragă
mai multe resurse externe
decât din bugetul propriu.
„Consider că investiţiile mari
au fost făcute în perioada de
boom economic, aşa că noi,
suntem acum avantajaţi”, a
spus primarul. Cel mai cos
tisitor proiect pentru moment
este cel de asfaltare a zonei
Chicago şi a construcţiilor
Un alt capitol unde Primăria
dinspre oraş. Pentru acesta
mai are marjă de manevră
sunt prevăzute 27 miliarde
pentru a face economii este
de lei vechi, în două tranşe,
cel al cheltuielilor curente.
una pentru anul acesta, una
„Cheltuielile se află la un
pentru 2011.
nivel normal, dar cu toate
acestea, vom face unele re
Pentru celelalte proiecte mai
duceri”, a mai spus dom
mari, comuna Şag încearcă
nul primar. Pe timp de vară,
atragerea de fonduri ex
Primăria va da drumul la
terne, fie din parteneriatele
iluminatul public doar de la
cu Consiliul Judeţean Timiş,
ora 10 seara şi până la ora
fie din bani europeni neram
5 dimineaţa. Cheltuielile cu
bursabili.
primar. În ultima perioadă,
din primărie au plecat deja
două persoane, una datorită
unei incompatibilităţi, iar
cealaltă a ieşit la pensie.
Posturile fiind blocate, nu
se pot face angajări, aşa
că atribuţiile celor doi au
fost distribuite angajaţilor
existenţi şi astfel s-a realizat
o economie la fondul de sa
larii.
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Şcoala la final de an

Şcoala generală cu clasele IVIII din Şag face bilanţul de
sfârşit de an. În mare, con
ducerea consideră că a fost
un an bun: nu sunt corigenţi,
în schimb s-au dat destul de
multe premii. Din cei 94 de
elevi din ciclul gimnazial, 37
au obţinut medii de peste 9
şi doi elevi au obţinut 10 pe
linie. Este vorba de Andreea
Erdei, din clasa a VI-a şi de
Mihai Ungureanu din clasa a
VII-a A. Rezultate bune s-au
obţinut şi pe partea sportivă.
La fotbal, echipa şcolii a luat
locul I pe judeţ şi s-a califi
cat în faza regională.

LUCRĂRI de
RENOVARE
După terminarea cursu
rilor, la şcoală au început
lucrările de modernizare
şi întreţinere. Labora
torul multimedia şi cel de
fizică, care nu au mai fost
renovate de cel puţin 10
ani, vor fi reabilitate cu
sprijinul primăriei. Vor fi
fi refăcute zugrăveala şi
tencuielile şi va fi schim
bat parchetul cu unul
modern. Lucrări majore de
renovare vor avea loc şi în
cancelarie, iar în tot restul
şcolii vor fi efectuate pe tot
parcusrul verii lucrările
obişnuite de igienizare şi
întreţinere.

„Noi suntem în tranzit, de la
modelul de învăţare pasiv, la
un model de învăţare activ,
în care elevul este un actor
principal. Provocarea pen
tru noi, profesorii, este să-i
desprindem pe copii din sta
diul de simpli consumatori”,
a spus domnul director. Mo
dalitatea prin care se poate
face acest lucru este de a-i şi motivaţia de învăţare. Mo
implica pe copii în diferite tive suficiente pentru ca în
activităţi extra-curriculare, anii viitori, Şcoala generală
capabile să le dezvolte gân cu clasele I-VIII din Şag să
direa activă şi simţul critic, urmărească obţinerea de
să le stimuleze creativitatea performanţe tot mai mari.
PREMIANŢII NOŞTRI
Clasa
Premiu
Nume şi prenume
a V-a
I
Andreea Domşa
Cu toate acestea, direc
II
Răzvan Sala
torul şcolii, domnul Nicolae
III
Rosa-Rebecca Santoro
Zîncă, crede că este loc şi de
mai bine. „Şcoala noastră
Loredana Stein
este într-o perioadă de dez a VI-a
10 pe linie Andreea Erdei
voltare. Faţă de alte şcoli, re
I
Alin Mezin
zultatele noastre sunt foarte
II
Andrada Jichici
bune, dar eu cred că trebuie
III
Emilia Ceauşelu
să ridicăm ştacheta puţin
mai sus şi pentru aceasta a VII-a A 10 pe linie Mihai Ungureanu
I
Ramona Zăbală
avem nevoie de o schimbare
de filozofie”, ne-a explicat
II
Andreea Giredaru
domnul director.
III
Alin Covaliuc
a VII-a B II
Beatrice Boia
El este preocupat de faptul
III
Beniamin Bulzan
că elevii sunt foarte presaţi
Giorgiana Ghiniţă
de mediul exterior, de mass- a VIII-a I
II
Sorin Ioviţă
media şi de noile mijloace de
III
Emanuela Huţu
comunicare.
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Şcoala generală Şag a fost
selectată la nivel naţional
pentru un proiect pilot al
Ministerului Învăţământului
care vizează introducerea in
ternetului de bandă largă în
mediul rural. Proiectul pre
vede instalarea unui server
performant pentru şcoală şi
pentru comunitate, de care
să poată beneficia şi alte
instituţii din comună. Proi
ectul a început în noiembrie
şi a ajuns în stadiu de fi
nalizare, urmând ca până
la toamnă, şcoala să fie
dotată efectiv cu aparatura
necesară şi conexiunea la
bandă largă.

„Pentru noi ar însemna o
deschidere foarte mare, în
trucât acum beneficiem de
un serviciu care nu face faţă
nevoilor noastre”, a declarat
domnul director Nicolae
Zîncă.
Ministerul
intenţionează,
printre altele, să folosească
acest sistem de comunicaţii
rapide pentru efectuarea
de videoconferinţe la nivel
naţional la care să parti
cipe cât mai multe şcoli.
Finanţarea proiectului este
asigurată din fonduri ex
terne.

Ajutoare de stat pentru motorină
Producătorii agricoli au timp
până în data de 28 iunie 2010
să-şi depună cererile pen
tru acordarea ajutoarelor
de stat pen
tru motorină,
anunţă
Mi
nisterul Agri
culturii
şi
Dezvoltării
Rurale.
Solicitanţii
trebuie să prezinte la
Agenţia de Plăţi o solicitare
prealabilă a întregii cantităţi
de motorină care urmează a
fi consumată în cursul aces
tui an. În cazul în care nu

fac această solicitare, con
form prevederilor legale,
producătorii agricoli nu vor
mai putea primi ajutorul
de stat pen
tru motorina
achiziţionată
pentru anul
în
curs.
Ministerul
mai
atrage
atenţia
că,
pentru anul
următor, cererea de acord
prealabil
de
finanţare
prin rambursare va trebui
depusă în cursul lunii de
cembrie.

Şcoala pentru un
viitor verde
În iunie se închide pro
iectul naţional „Şcoala pen
tru un viitor verde”, început
în februarie şi la care a fost
înscrisă şi Şcoala din Şag.
În cadrul acestui proiect,
elevii au amenajat un colţ
verde, au realizat fotografii,
au scris referate şi compus
poezii pe teme ecologice. În
parteneriat cu Garda de Me
diu, au fost plantate câteva
sute de arbori, în zona PUZ
Vest şi în zona parcului. Tot
în cadrul acestui proiect ele
vii au efectuat şi activităţi
de curăţenie şi ecologizare
în jurul şcolii. „Acest tip de
proiecte are un efect pozi
tiv asupra comportamen
tului copiilor, prin acţiunile
de protejare a mediului,
prin deschiderea pe care
o provoacă către studiul
problematicilor de mediu la
scară naţională şi globală”,
povesteşte domnul director.
Trebuie menţionat că cel
mai mult s-a implicat un
nucleu de 15 elevi, sufletul
proiectului fiind format din
cuplul Andreea Erdei şi An
drada Jichici. Felicitări!
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ANUNŢ
Odată cu deschiderea se
zonului estival la plaja şi
spaţiul verde de pe malul
Timişului apare un număr
mare de contravenienţi

atât la legislaţia mediului
cât şi la hotărârile consili
ului local. Primăria îi roagă
pe toţi cetăţenii de bună
credinţă, care văd maşini
pe albia râului sau cetăţeni
care aruncă gunoaie, în
dispreţ faţă de măsurile
de curăţenie luate, să se
sizeze fără nicio reţinere
autorităţile.
Cei
care
filmează sau fotografiază
contravenienţii, sunt rugaţi
să se adreseze primăriei cu
imaginile respective, pen
tru a putea lua măsuri.
Primăria va asigura anoni
matul tuturor celor care vor
face astfel de sesizări.

CĂSĂTORII

(mai)
Vucea Ciprian Nicolae
cu
Zamfir Iulia Maria
Casă de piatră!

DECESE

(mai)
Zavada Iosif
Sîrbovan Maria
Braica Ludovic
Dumnezeu să-i ierte!

Stop prafului!

Autorităţile
locale
din
Timişoara şi împrejurimi
iau măsuri de reducerea
a gradului de poluare. La
întâlnirea organizată la în
ceputul lunii de Agenţia
pentru Protecţia Mediului,
a participat din partea
Primăriei Şag domnul con
silier Doru Ciogescu.

murile publice. Acest noroi,
ajuns pe carosabil, duce la
formarea de particule, care
ajung să fie inhalate de lo
cuitori. Din acest motiv,
primăria face un apel la
cetăţeni să ia măsuri pentru
a nu provoca emisii de praf.
În special utilajele agricole
şi maşinile mari trebuie să
fie curăţate înainte de a in
Din informaţiile Agenţiei de tra pe carosabil.
Mediu rezultă că Timişoara,
Remetea
Mare
O altă măsură
şi Şagul au cele
care se impune
mai mari valori
este întreţinerea
ale poluării ae
şi
extinderea
rului, în special
s p a ţ i u l u i
cu particule de
verde. Fiecare
praf. Dacă aceste
gospodărie are
valori nu sunt
sarcina de a-şi
reduse până la
îngriji
spaţiul
limita
admisă
din faţa casei
de
Comisia
şi, acolo unde
Europeană,
este posibil, să
România riscă declanşarea îl extindă, prin plantarea de
procedurii de infringement gazon, de flori sau arbuşti,
iar autorităţile riscă amenzi pe spaţiul public sau în
mari. La această întâlnire a curtea proprie. Pe de altă
fost adoptat un program co parte, tot pentru a reduce
mun de gestionare a calităţii praful, Primăria va moder
aerului.
niza drumurile neasfaltate.
Situaţia critică la care
Printre
măsurile
pro s-a ajuns, a determinat
puse care privesc Şagul autorităţile să stabilească
se numără şi verificarea un calendar lunar de acţiune
accesului
autovehiculelor şi de monitorizare a calităţii
murdare de noroi pe dru aerului.

