TAXE ŞI IMPOZITE

Lista datoriilor la bugetul local a societăţilor comerciale (detalii în pag. 3).
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Proiectele Şagului pe 2013

Editorial
Dragi şăgeni,

„Ne concentrăm pe investiţii
importante”, spune primarul,
„iar canalizarea este principalul proiect al administraţiei
pentru acest an”. Restul
investiţiilor vor fi făcute în
limita fondurilor disponibile.
Consiliul Local a aprobat lista
investiţiilor pentru acest an.
La capitolul infrastructură este
prevăzută asfaltarea drumurilor în PUZ-ul nou de 5 hectare din Râtul Babii şi refacerea
străzii a II-a până la farmacie.
De asemenea, va continua pro-

gramul de modernizare a trotuarelor pe o distanţă de circa
400 m şi cu posibilitatea de
extindere în funcţie de fondurile disponibile. Baza sportivă,
aflată acum la un stadiu de
construcţie de 30%, va fi
finalizată, iar terenul de tenis
va fi acoperit. „Aşteptăm su
gestii de la cetăţeni, pentru că,
în funcţie de priorităţile lor, ne
mai putem adapta şi noi”, conchide primarul. (continuarea în
pagina 2)

Iarna NU E GATA
Deşi anul a debutat cu o
vreme relativ caldă, meteorologii anunţă noi căderi
de zăpadă în următoarea
perioadă. Astfel, Primăria
reînnoieşte apelul către toţi
cetăţenii să ia măsuri pentru curăţarea trotuarelor din
faţa propriilor case şi pentru
curăţarea ţurţurilor.

SEMNAREA
REGISTRULUI
AGRICOL

Agricultorii care doresc să
primească subvenţiile de la
APIA sunt rugaţi să se pre
zinte la primărie pentru a
semna Registrul Agricol, respectiv cu informaţiile actua
lizate.

Am lăsat în
urmă un an
electoral în
care unii şi alţii
ne-am plasat
pe poziţii diferite şi este normal să fie aşa. Face parte
din viaţa democratică să ne
exprimăm fiecare opţiunile.
Anul acesta nu mai avem
motive să facem alte baricade. Trebuie să revenim la
viaţa noastră de zi cu zi şi
la lucrurile care ne unesc.
Vom avea un an greu, în care
situaţia economică nu se ştie
cum va evolua. Pe plan local,
mai sunt multe probleme de
rezolvat şi ştiu că mulţi dintre
dumneavoastră nu mai au
răbdare. Vrem să începem
canalizarea Şagului, lucrare
care va dura mai mulţi ani
de zile. Vor fi şantiere deschise, va fi praf, vor fi şi
nervi, sunt conştient de asta.
Mulţi oameni nici nu cred că
se va face. Eu ca primar am
responsabilitatea să duc până
la capăt aceste lucrări pentru
care m-am angajat în faţa
dumneavoastră anul trecut.
Cu sprijinul dumneavostră
sunt convins că vom reuşi,
atât acest proiect, cât şi altele
care ne unesc.

Venus Oprea, primar
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(continuare din pag.1)
CANALIZAREA ÎNCEPE
ÎN 2013
Guvernul a dat undă verde
primăriei să înceapă proiectul,
urmând să finanţeze lucrările
pe măsură ce acestea vor avansa. Valoarea estimată a proiectului este de 3 milioane de
euro. Primăria pune la bătaie
peste 110.000 euro (500.000
lei) pentru cofinanţare, bani de
la bugetul local. Cu aceşti bani
vor fi finanţate într-o primă
fază proiectul de execuţie şi o
parte din lucrări, urmând ca
Guvernul să acopere restul de
bani necesari. „Canalizarea are
nevoie de o sumă foarte mare,
peste capacitatea noastră de
finanţare. Totuşi, consider
că trebuie să ne apucăm cât
mai repede de treabă şi să
urmărim cu stricteţe metodologia pusă la dispoziţie de Mi
nisterul Dezvoltării Regionale.
Dacă respectăm aceşti paşi şi
ne mişcăm repede, putem să
justificăm finanţarea cu prioritate a lucrărilor”, a explicat primarul Venus Oprea.
La început de an, primarul
s-a întâlnit cu conducerea
Asociaţiei de Dezvoltare Apă-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planul anual al achiziţiilor publice
al comunei Şag pe anul 2013
Proiect tehnic şi execuţie pentru „Sistem de canalizare şi
epurare a apelor uzate a localităţii Şag, comuna Şag”
Lucrări de reabilitare a covorului asfaltic pe strada a II-a
Edificare drumuri în PUZ Vest P 27/2008
Extindere şi etajare corp clădire Remiză PSI – lucrări de
execuţie
Reparaţii trotuare comuna Şag
Amenajare parcare Primăria Şag (stradă şi curte)
Acoperire teren tenis de câmp – proiect şi execuţie
Copertină capelă – proiect şi execuţie
Sistem de supraveghere video stradal
Reparaţii Parc comunal str. a XI-a
Reparaţii parc comunal Casa de cultură „Mihai Viteazu”
Reparaţii instalaţii electrice şi corpuri de iluminat Şcoala
Gimnazială Şag
Proiect execuţie grup sanitar Şcoala Gimnazială Şag
Proiect execuţie drum acces şi parcare bază sportivă
Club sportiv Timişul Şag (Secţia Kaiak – Canoe)

Canal Timiş şi cu reprezentanţi
ai primăriei Timişoara, pentru a clarifica dacă reţeaua de
la Şag se va putea racorda la
canalul colector de la oraş sau
nu. Răspunsul a fost unul negativ, întrucât autorităţile de la
oraş nu au prevăzut în proiecte
extinderea reţelei, deşi de ani
de zile comuna Şag a solici-

tat acest lucru, prin intermediul Asociaţiei. „Lucrurile sunt
clare, soluţia racordării la oraş
nu este viabilă. Nu mai stăm
să aşteptăm alte promisiuni şi
vom face documentaţia pentru
o staţie de tratare a apei, chiar
dacă aceasta va atrage costuri
suplimentare”, a mai spus primarul.

Medierea devine obligatorie
Începând cu data de 1 februarie, cei care doresc săşi soluţioneze conflictele în
instanţă au obligaţia de a trece
întâi pe la mediator. În caz
contrar, instanţa le respinge
cererea de judecată.
Medierea va fi folosită în
cazul unor procese legate
de
revendicări,
divorţuri,
încredintări de minori, plângeri
penale sau litigii de munca,
care vor putea fi soluţionate departe de instanţa de judecată.
Măsura este menită să scadă

judecata. Cel mai important
este că în acest mod, oamenii
nu vor mai pierde sute de lei
pentru cheltuielile de judecată
şi pentru taxa de timbru.
numărul de procese şi să faciliteze rezolvarea conflictelor
pe cale amiabilă. Dacă două
persoane sunt în conflict şi îşi
caută dreptatea în instanţă
trebuie să meargă la un mediator, înainte de a începe
procesul. Acesta va încerca
să-i convingă să ajungă la o
înţelegere amiabilă şi să evite

În urma şedinţei de mediere,
cei care totuşi vor să meargă
în instanţă, vor primi un porces verbal de informare care va
fi depus la instanţă inaintea
cererii de chemare în judecată.
Fără certificatul prin care
dovedesc încercarea de mediere, instanţa nu va primi ce
rerea de chemare în judecată.
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Taxele şi impozite în 2013

Anul 2013 a debutat cu un
imens scandal legat de aplicarea taxelor şi impozitelor locale, iar în ultimă instanţă Guvernul a dispus ca primăriile
cu datorii să aplice majorarea
taxelor şi impozitelor. Acesta
nu va fi cazul Şagului, care nu
a avut datorii în ultimul an ci
dimpotrivă, a avut un excedent.
De asemenea, Consiliul Local a
decis deja că nu va mări taxele şi impozitele pe acest an şi
nu va aplica indexarea de 16%
cu rata inflaţiei. Acest lucru
va veni în sprijinul celor care
au dificultăţi în achitarea datoriilor către stat la preţurile
curente.
Însă, condiţia ca bugetul să
rămână echilibrat este plata
taxelor şi impozitelor şi mai
ales a datoriilor care au crescut în ultimul an. După ce
a trimis înştiinţări de plată
şi a somat datornicii să-şi
achite restanţele, Primăria va
fi nevoită să treacă la acţiuni
în instanţă pentru recuperarea datoriilor. Pentru a nu
exista nelămuriri, se va publica lista cu datornici, atât
persoane juridice cât şi persoane fizice. În acest număr vă
prezentăm lista cu persoanele
juridice (societăţi comerciale)
şi sumele datorate bugetului
local. În numărul viitor al Jurnalului de Şag, vom încerca să
publicăm, în limita spaţiului
disponibil, lista cu datoriile
la zi ale persoanelor fizice. Pe
această cale, reînnoim apelul
către toţi cetăţenii să îşi achite
dările către comună, pentru a
da posibilitatea Primăriei să
funcţioneze normal şi să pună
în aplicare planul de investiţii
pentru modernizarea Şagului.

Datoriile persoanelor juridice
la bugetul local
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DENUMIRE
PersoanĂ juridică
SC Gauss SRL
SC Pet Invest SRL
SC Real tech SRL
SC West Beer Distribution SRL
SC Fenix Linea SRL
SC Prodnadina SRL
SC Societate de Constructii CCF
SC Flexibil SRL
SC Kiel SRL
Asociaţi Club Sportiv Decius SRL
SC Basel SRL
Primăria Timişoara
SC Leone Grup SRL
SC Federal Coop
SC Bega Turism SRL
SC Pizoli Ro
SC Impresa Cusiana SRL
SC Leone Company SRL
SC Gauss Environment SRL
SC CNCFR
SC DEMO&Trans SRL
SC KS Timo SRL
SC Radel Hahn Ind.SRL
SC Motoverde SRL
SC Colefarm SRL
SC Frzvegela SRL
SC Radel&Hahn SRL
Croiter S Const SRL
SC Melvin SRL
SC Victoria Facility Investment SRL
SC Transborn SRL
SC Lucas Super Sandwitch SRL
SC Ubekaf SRL
SC Rayan&Rafa Tour SRL
SC Dalimur SRL
TOTAL

Suma
datorată
(RON)
119.531
97.120
83.934
76.010
53.613
41.716
37.697
29.951
28.929
26.518
25.425
25.000
22.878
21.311
18.309
15.227
14.962
7.115
5.069
4.730
4.437
4.390
3.654
2.316
2.269
2.142
1.954
1.688
1.279
1.244
1.234
520
475
441
192
783.280

Citiţi în numărul viitor, lista persoanelor fizice cu restanţe la
plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului local!
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Măsuri pentru sporirea siguranţei comunei
CAMERE DE LUAT VEDERI
Primăria şi Consiliul Local
au decis să ia măsuri pentru a
creşte siguranţa comunei, cu
atât mai mult cu cât în ultima
vreme s-au intensificat cazurile de furturi din locuinţe. Astfel, s-a decis instalarea unui
sistem de supraveghere cu camere video care să fie operat în
colaborare cu Poliţia Şag.
Camerele video vor fi montate
în punctele cele mai importante de pe întreg teritoriul comunei. Ele vor fi racordate la
un sistem centralizat care va
înregistra permanent imaginile, iar în cazul în care apar ne-

a explicat Dorian Ciogescu, responsabil cu implementarea
sistemului.

reguli, persoanele responsabile
vor fi identificate rapid.
„Prin acest sistem ne propunem să combatem mai eficient
furturile şi alte infracţiuni.
Totodată, vom putea folosi probele video pentru a-i depista şi
amenda pe cetăţenii care nu
respectă regulile de convieţuire
şi aruncă gunoi sau distrug
obiecte de pe domeniul public”,

Cârnaţi condimentaţi!

SE DOREŞTE UN DISPECERAT PRIVAT LA ŞAG
D. Ciogescu ne-a mai informat
că va organiza o întâlnire cu
cetăţenii interesaţi de întărirea
pazei private. „Este o cerere
mai veche a cetăţenilor, aceea
de a aduce o firmă privată
care să aibă un dispecerat de
intervenţie rapidă la Şag. Pentru asta trebuie să existe mai
mulţi doritori”, a mai explicat
el. Cei care sunt interesaţi,
sunt rugaţi să îl contacteze la
primărie pe Dorian Ciogescu.

CĂSĂTORII
Lupuţ Adrian Viorel cu
Radu Erika
Casă de piatră!

DECESE
Kotrong Barbura
Tecleanu Victoria
Zămoşteanu Constantina
Sztanarec Ioan
Andrei Agatha
Cârnaţii au fost ridicaţi la
rang de artă, la Şag, chiar la
începutul anului. În 19 ianua
rie a avut loc un concurs ine
dit pentru comuna noastră,
în care s-au întrecut maeştrii
măcelari.
Nouă echipe de specialişti în
ale bucătăriei şi condimentelor
şi-au pus toată măiestria la încercare pentru a prepara cei
mai buni cârnaţi, din carne de
porc, vânat şi oaie.
Printre participanţi a fost
şi Uica Mihai, un cunoscut
bucătar bănăţean.

Evenimentul a fost înregistrat
de o echipă a televiziunii TVT
89, pentru o emisiune culinară
care va fi difuzată în luna martie.
“A fost un concurs reuşit,
cârnaţii au fost extraordinar
de buni, punând juriul la mare
încercare. Noi ne-am fi dorit
să participe mai mulţi locuitori din Şag şi sper ca data viitoare să atragem şi mai mulţi
participanţi”, a declarat Lucian
Croitoru, organizatorul evenimentului şi patronul magazinului Cămara cu Mirodenii.

Dumnezeu să-i odihnească
în pace!
BarbUra KotronG, cea mai
vârstnică locuitoare a Şagului,
s-a stins din
viaţă.
La
24
iulie, anul trecut, împlinise
venerabila vârstă de 100 de
ani, prilej cu care Jurnalul
de Şag i-a luat un interviu. În
numele comunei, primăria
şi consiliul local adresează
familiei sincere condoleanţe!

