Paşte fericit!
Primăria Şag, alături de toţi angajaţii şi consilierii
locali, doresc tuturor creştinilor sărbători fericite!
Hristos a înviat!
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Interviu. Şagul are resurse să treacă cu bine de criză
tele centrale?
VO: Bineînţeles că nu
uităm nici de problemele
sociale. Din fericire nu am
avut probleme cu sumele
repartizate de la Consiliul
Judeţean. Chiar dacă sunt
mai mici cu 20%, ele sunt
mulţumitoare dată fiind
starea economiei. Cetăţenii
să fie liniştiţi că vor primi
toate ajutoarele la care au
dreptul. Primăria se va
achita de toate obligaţiile
faţă de aceştia.

de multe venituri, în special
În această lună discutăm
din vânzări de terenuri şi
cu primarul comunei noconcesiuni. Aceste două
astre, Venus Oprea, despre
Rep: Şi totuşi, unde aveţi
componente sunt cele mai
planurile Primăriei pentru
probleme mai mari?
2010.
“Deşi e un an de criză, în acest mandat VO: Cea mai mare
avem cea mai puternică strategie de dezamăgire este sisteReporter: Domnule primul de canalizare. Îndezvoltare.”
mar, această criză a
trucât în 2008 am fost
mari surse de venituri, pe
afectat pe toată lumea.
primul primar care a depus
lângă taxele şi impozitele
Multe primării din ţară
documentaţia pe măsura
locale. Cu toate că este un
au fost nevoite să reducă
3.2.2., având şi o aprobare
an de criză, vom asfalta
drastic din planurile de
de la Primăria Timişoara
zona de est şi zona de vest,
viitor. În ce situaţie se află
că va veni cu canalul până
administraţia locală din Şag în lungime de circa 5 km.
la “curbă”. Proiectul a fost
din acest punctul de veVa fi modernizată grădiniţa
conform, dar la ieşirea pe
veche, iar dacă vor fi bani,
dere?
teren, inspectorii au conVenus Oprea: De când sunt vom renova remiza de pom- statat că Primăria Timişoara
în primărie, din 96, am avut pieri şi vom efectua şi alte
nu s-a ţinut de cuvânt, nu a
lucrări.
o strategie pe fiecare patru
realizat lucrările necesare şi
ani de mandat. Deşi e un
prin urmare proiectul nosRep: În aceste condiţii difian de criză, în acest mantru european a fost respins.
dat avem cea mai puternică cile, la ce să se aştepte persoanele defavorizate, care
strategie de dezvoltare. Co(continuarea în pagina 2)
muna Şag a realizat destul
depind de bani de la buge-
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Interviu (continuare)
Pentru că suntem în Zona
Metropolitană, avem totuşi
promisiuni că Aquatim-ul
va face canalizarea. Sper că
se va ţine promisiune şi va
începe lucrările cât mai repede, pentru că Şagul este
în plină dezvoltare. În rest
nu avem mari probleme
pentru că, în ce priveşte infrastructura, cam tot ce are
un oraş mic, are şi comuna
Şag.
O altă problemă este
drumul care leagă
Mănăstirea de drumul
european, folosit anual de
zeci de mii de credincioşi.
La insistenţele noastre,
am primit sprijinul Con-

siliului Judeţean pentru
a moderniza drumul. Comuna Şag a contribuit cu 2
miliarde de lei vechi, restul
fiind asiguraţi de la bugetul
judeţean. Lucrarea a fost
realizată însă, din păcate,
banii de la judeţ nu au
mai venit. În acest moment
suntem în proces cu executantul lucrării. Eu cred că
vom găsi în final înţelegere
din partea Consiliului
Judeţean.
Rep: Aţi realizat o capelă
la cimitir, cine poate să o
folosească?
VO: Finanţările locale pentru fiecare cult în parte

s-au făcut raportat la
numărul de credincioşi.
Vreau să specific foarte
clar că această capelă care
s-a făcut la cimitir nu este
numai pentru ortodocşi, ci
pentru toţi cetăţenii comunei, indiferent de religie.
Rep: Se apropie Paştele. Ce
le uraţi credincioşilor din
comuna noastr?
VO: Cu ocazia sărbătorilor
pascale, doresc tuturor
cetăţenilor şi colaboratorilor, un Paşte fericit şi fie
ca Domnul să ne lumineze
şi să ne facă mai buni!

Poliţia vă atenţionează

În vederea evitării furturilor
de la şantierele de pe raza
comunei noastre, în special în zonele noi, agentul
şef Marcel Pleş vă aduce
la cunoştinţă o serie de
măsuri de prevenire pe care
le puteţi lua:
• nu depozitaţi materiale de
construcţii în locuri neasi
gurate;
• nu lăsaţi la îndemână
scule, unelte, maşini şi
aparaturi speciale pentru
construcţii care pot fi sustrase;
• asiguraţi ilumina
rea corespunzătoare a
şantierului;
• asiguraţi perimetrul,
acolo unde este posibil, cu
mijloace tehnice de alarmare;
• aveţi mare atenţie la
echipele de muncitori cu
care lucraţi, mai ales dacă
nu sunt din localitate, dacă

cumva lucrează la negru
şi pe salarii foarte mici,
pentru că aceştia pot fi
predispuşi la furt;
• dacă nu aţi făcut-o deja,
luaţi legătura cu vecini,
cunoşteţi-vă bine cu ei şi
încercaţi să colaboraţi;
• luaţi legătura cu
autorităţile, anunţaţi la
poliţie ce lucrări efectuaţi,
cu cine lucraţi pentru a
stabili ce măsuri de prevenire trebuie să luaţi;
• organizaţi-vă în grupuri
cu vecinii pentru a angaja
pază specializată în comun
(pentru a scădea costurile
cu paza).
De asemnea, şeful de post
Marcel Pleş ţine să atragă
atenţia celor care se întorc acasă din străinătate
pentru sărbătorile pascale,
precum şi familiilor lor,
să fie rezervaţi în a spune
altora ce bunuri deţin, va

ag. şef poliţie Marcel Pleş

lori cu care s-au întors din
străinătate sau pe care leau primit sau achiziţionat
în această perioadă.
Cei care vor pleca din localitate să aibă grijă să nu
anunţe plecarea decât persoanelor de mare încredere
şi să lase gospodăria sub
supravegherea familiei sau
celor cunoscuţi.
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Terenurile nelucrate nu mai primesc subvenţii
Pentru 2010, Uniunea Europeană a mărit
subvenţiile directe acordate
agricultorilor din România. Astfel, fiecare fermier
va primi pentru acest an
166 euro (680 lei sau 6,8
mil lei vechi) pentru fiecare
hectar de teren agricol pe
care îl deţine sau pe care
îl lucrează în arendă, cu
peste 30% mai mult decât
suma alocată anul trecut, care s-a ridicat la 116
euro/ha (475 lei).
Valoarea subvenţiei primită
din partea Uniunii Europene pentru 2010 este de
81 euro la hectar la care se
adaugă 85 euro la hectar
din bugetul de stat.
Pentru anul viitor (2011)
Uniunea Europeană a
anunţat o nouă creştere,
de 101 euro pe hectar, la
care se vor adăuga sumele
provenite din bugetul de

stat.
Se preconizează că în anul
2013 România va ajunge la
media europeană în ceea
ce priveşte ajutoarele la
hectar.
Pana în acest an agricultorii români au primit
bani pentru absolut toate
terenurile, în total - 9 milioane de hectare. Cu toate
acestea, statisticile arată că
în România 1,2 milioane de
hectare u au fost lucrate.

“O noutate o reprezintă
faptul că agricultorii îşi pot
pierde întreaga subvenţie
dacă se descoperă că terenul pentru care au primit
ajutorul nu este lucrat. In
acest fel autorităţile speră
să stimuleze creşterea
producţiei pentru acest sector”, declară europarlamentarul PD-L Petru Luhan,
membru în Comisia pentru
Dezvoltare Regională a Parlamentului European.

Retrospectiva culturală
Casa Naţională “ Mihai Viteazul“ , Biblioteca
comunală Şag, Şcoala cu
clasele I-VIII şi Grădiniţa
Şag au găzduit pe parcursul anului 2009 un număr
de 39 activităţi culturalsportive cuprinse în Agenda
Cultural-Sportivă a comunei Şag.
Finanţarea acestor acţiuni
a fost din bugetul local
precum şi din sume repartizate de Consiliul Judeţean
Timiş.
Ansamblul de fete “Flori de
iasomie” Şag a participat
la concursurile “Lada cu
zestre” şi “Vetre străbune”,

unde au fost premiate cu
locrile I şi II.
Grupul de chitarişti ai
şcolii sub îndrumarea
învăţătorului Faur Ale
xandru a obţnut locul al
II-lea la concursul “Lada cu
zestre”.
Sărbătorile de iarnă 2009
au fost întâmpinate de
locuitorii comunei cu un
spectacol de cântece şi obiceiuri de iarnă “Colindăm
Domnului Bun”. Au participat la acest spectacol
elevii şcolii, Ansamblul
“Flori de iasomie”, Corul
Bisericii Ortodoxe Române,
Corul Bisericii Penticostale
şi Corul Bisericii Baptiste
din Şag. Pe această cale le

mulţumim tuturor.
La sfârşitul spectacolului domnul primar Venus Oprea a dorit să le
transmită sărbători fericite
tuturor şăgenilor printr-un
frumos foc de artificii.
Activităţile cultural-sportive ale anului 2010 au
debutat pe scena Casei
Naţionale “Mihai Viteazul”
cu un spectacol în ziua de
8 martie, dedicat tuturor
persoanelor de gen feminin,
de către copiii grădiniţei şi
elevii şcolii – spectacolul a
fost încheiat de Ansamblul
“Flori de iasomie” din Şag.
referent cultural,
Baran Marcela
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S-A VOTAT BUGETUl
În luna martie, pe ordinea
de zi a consiliului local au
fost mai multe hotărâri.
Cea mai importantă se
referă la aprobarea bugetului pe anul 2010. Totodată
consilierii locali au luat
cunoştinţă de raportul primarului pentru anul 2009.
În numărul următor vă
vom prezenta o sinteză a
bugetului pe acest an.
CURĂŢENIE DE PAŞTI
Primăria doreşte să facă
un ultim apel cetăţenilor,
înainte de sărbătorile
pascale, de a nu uita
de spaţiul din faţa casei
atunci când fac tradiţionala
curăţenie de Paşti. Săparea
şanţurilor şi amenajarea
rigolelor, amenajarea rondourilor de flori precum
şi curăţirea şi văruirea
pomilor sunt lucrări fundamentale care trebuie
neapărat făcute.
Anunţ publicitar
SC Tera Profil SA vă
oferă într-o gamă variată
de culori: tablă imitaţie
ţiglă, tablă cutată, accesorii
pentru acoperiş, sisteme
pluviale metalice, profile
CD şi UD, porţi metalice
rulante pt.garaje şi industriale. Transportul este
gratuit pe o rază de 50 km
faţă deTimişoara (lungime
max.5m). Ofertă la marfa
de pe stoc 3.5€/mp
• Fabrica: Loc.Dudeştii Noi,
jud.Timiş, Tel.0724211385
• Birou comenzi:Timişoara,
str. Mircea cel Bătrân, nr.4
• Mobil 0728903380
• Tel.0256/471449,
• Fax:0256/471450
www.teraprofil.ro

Urări pascale

Sfintele Paşti sunt pri
mite de fiecare dintre noi
cu bucurie, redescoperind
tradiţiile care fac parte
din identitatea noastră şi
regăsindu-ne în frumuseţea
şi pacea bisericilor şi
mănăstirilor din ţară. De
Paşti avem prilejul de a
trăi valorile comuniunii în
familie, împreună cu cei
apropiaţi, dar şi cu cei care
au nevoie de ajutorul nostru. În bucuria sărbătorilor,
să nu uităm de solidaritate
şi să avem încredere că
orice moment dificil poate fi
depăşit. Hristos a înviat!

Sărbatoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse
asupra noastră sănătate,
belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să
ne însoţească paşii pe drumul vieţii.
Mircea Băcală,
prefectul judeţului Timiş

Vă doresc să petreceţi
Sfintele Sărbători pascale
înconjuraţi de familie şi prieteni şi fie ca Lumina Învierii să vă aducă mai multă
linişte, pace şi bucurii.
Hristos a înviat!

Doresc să vă urez în aceste
clipe, când ne pregătim să
întâmpinăm Sfintele Paşti,
să aveţi parte în casele
dumneavoastră de multă
linişte, speranţă şi împlinire. Adresez, totodata,
un mesaj special românilor
de pretutindeni, cărora le
doresc să aibă în continuare puterea de a ne face
mândri de realizarile lor. Iar
celor care în aceste zile au
reuşit să vină acasă, în familiile lor, le doresc să aibă
parte de bucuria revederii
şi de căldura sufletească a
celor dragi. Paşte fericit!

Valeriu Tabără
deputat PDL, Timiş

Traian Băsescu,
preşedintele României

Constantin Ostaficiuc,
preşedinte CJ Timiş

Sper ca lumina Învierii Domnului vă va încălzi inimile şi
ne va călăuzi spre a săvârşi fapte din ce în ce mai bune,
ca să putem trăi în bună înţelegere toţi creştinii.
Hristos a Înviat!
Preot paroh Săvoiu Gheorghe

