APEL LA CURĂŢENIE

CU OCAZIA Zilelor Comunei şi a Rugii bănăţene a Şagului, Primăria face apel
către toţi cetăţenii să-şi cureţe şi să-şi întreţină spaţiul din faţa caselor.
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Zilele comunei şi
Ruga bănăţeană a Şagului

PRIMĂRIA şi Consiliul Local Şag vă
invită, în zilele de 11-14 august 2015,
la „Zilele comunei Şag” , iar în zilele
de 15 şi 16 august la „Ruga Bănăţeană” a Şagului. În cele 6 zile vor avea
loc activităţi sportive şi culturale, ce
vor culmina cu tradiţionala horă a sa-

tului şi balul de Rugă. Vă vor încânta
inimile şi auzul artişti precum Dumitru Stoicănescu, Liliana Pătruţi şi Adi
Coman.
Iată,
mai
manifestărilor:

jos,

PROGRAMUL ZILELOR COMUNEI ŞAG
MARŢI 11 AUGUST 2015

MIERCURI 12 AUGUST 2015

VINERI 14 AUGUST 2015

RUGA BĂNĂŢEANĂ
SÂMBĂTĂ – 15 AUGUST 2015

DUMINICĂ – 16 AUGUST 2015

Vă aşteptăm cu drag!

programul

Editorial
În ciuda faptului că au trecut
25 de ani de la
Revoluţie, încă
mai există oameni care cred că
proprietatea privată înseamnă
totul, iar proprietatea publică nu
valorează nimic. Mulţi au impresia că domeniul public le aparţine
şi că pot face ce vor din el. Unii
se folosesc de spaţiul din faţa
casei pentru a-şi rezolva diverse
probleme personale: parchează
maşini aduse din străinătate,
lasă utilaje agricole, materiale
de construcţii, lemne sau chiar
moloz. Alte persoane cred că li se
cuvine să smulgă pomii plantaţi
de primărie, să distrugă coşuri
de gunoi, aparatele din parcurile
pentru copii sau tot ce instalează
primăria pe spaţiul public. Noi
am încercat şi cu vorba bună, şi
cu amenzile, şi cu toate acestea
încă mai există mulţi care nu vor
să trăiască după regulile normale în orice civilizaţie. Mai există
o soluţie de disciplinare, care a
funcţionat perfect şi înainte de
1989: ruşinea faţă de vecinul care
îţi atrage atenţia permanent că
greşeşti. Pentru asta trebuie să
nu mai tolerăm comportamentul
antisocial al unora ci să-l arătăm
cu degetul şi să-l denunţăm de
fiecare dată când se întâmplă.
Venus Oprea, primar
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HRAMUL MĂNĂSTIRII
ŞAG-TIMIŞENI

ÎN DATA de 29 august, la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului
Prooroc Ioan Botezătorul, credincioşi din întreg Banatul vin la
Mănăstirea Şag-Timişeni, pentru a
lua parte la hramul mănăstirii. Mănăstirea este ctitoria mitropolitului Vasile Lăzărescu, din anul 1944.
Serviciile religioase se oficiau la

început într-o capelă. Desfiinţată
în timpul regimului comunist, a
fost reorganizată prin stăruinţa
I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu.
Prima biserică s-a construit între
1968–1972, iar sfinţirea lăcaşului
s-a făcut la 29 august 1972. Între
timp s-a mai construit o clădire
în care există stăreţia, trapeza şi
o parte din chilii. După 1990 s-a
dat în folosinţă un corp de clădire
pentru pelerini iar în 2002 a început construcţia bisericii noi.

LOCURI DE MUNCĂ

SC AUTO EUROPA SRL Timişoara
ANGAJEAZĂ: TINICHIGII
- Calificare la locul de muncă
- Asigurăm transport
- Salarii atractive
Tel. Contact: 0256-21.21.21 sau
0744.623.822

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

O nouă maşină de pompieri
pentru comuna Şag

ÎNCEPÂND cu această lună, comuna
noastră are o nouă autospecială de
pompieri care o va înlocui pe cea veche, achiziţionată la începutul anilor
90, acum scoasă la pensie întrucât
este complet depăşită tehnic. Noua
maşină de pompieri provine din Anglia şi a fost achiziţionată din fonduri
proprii, prin bugetul de investiţii al
comunei, însă la un preţ mai mic decât cel de pe piaţă întrucât aceasta
era inclusă într-un program internaţional finanţat parţial de autorităţile
britanice.

Vehiculul a mai fost utilizat însă se
află în condiţii tehnice excelente şi
dispune de dotări foarte moderne.
Intervenţiile echipei de pompieri din
cadrul SVSU Şag vor putea fi făcute
mai rapid şi mai eficient. „Vrem să
avem un serviciu de pompieri modern. Sigur că, ideal ar fi ca cetăţenii
să fie în permanenţă prudenţi şi să
nu fie nevoie de intervenţia pompierilor. Totuşi, există cazuri de urgenţă
care nu pot fi evitate şi atunci această maşină poate face diferenţa”, spune primarul.

Incendiile de vegetaţie,
un real pericol la Şag

DEŞI s-a dotat cu o nouă maşină de
pompieri, comuna noastră are nevoie de mai multă prevenţie a incendiilor prin informarea şi responsabilizarea cetăţenilor. Principala problemă
o reprezintă aşa-zisele „focuri de
igienizare” prin care proprietarii de
terenuri consideră că rezolvă mai
repede şi mai bine curăţarea parcelelor. În realitate, daunele pe care le
creează comunităţii sunt infinit mai
mari, iar riscurile la care se supun
sunt nepermis de mari.
Cele mai bune exemple vin din zona
Mănăstire unde mai mulţi proprie-

tari iresponsabili au dat foc la mirişte iar focul s-a extins cu repeziciune
ajungând lângă casele oamenilor.
Speriaţi, aceştia au apelat la pompieri pentru a împiedica o catastrofă.
Din păcate, an de an se repetă acelaşi scenariu. Vorba românului: până
nu ne frigem nu ne astâmpărăm!
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FONDURI EUROPENE
NERAMBURSABILE

Locuri de joacă vandalizate

A TRECUT un an de când locul de
joacă de lângă stadionul de fotbal a
fost renovat. Astăzi, aspectul lui este
din nou dezolant, iar primăria trebuie să găsească din nou resurse pentru a-l renova.

litate ştim cu toţii că autorii sunt şăgeni de-ai noştri, tineri sau mai puţin
tineri, oameni certaţi cu bunul simţ.

În urmă cu câteva zile, angajaţii primăriei au găsit noi şi noi urme de
distrugeri: scaunele leagănelor rupte, şuruburi scoase, aparate de joacă
îndoite. Distrugeri făcute din-adins,
cu singurul scop de a distruge ceva
bun şi folositor. Cine sunt autorii? Ca
de obicei, nimeni nu ştie, dar în rea-

„Este păcat de banii cheltuiţi de la
buget pentru a asigura condiţii copiilor din comună. Nu este normal
ca în fiecare an să cheltuim alţi bani,
când aceste obiective odată făcute
ar trebui să fie păstrate în bună stare
pentru mulţi ani înainte”, ne-a spus,
supărat, primarul Venus Oprea. Alte
comentarii sunt de prisos, imaginile
vorbesc de la sine.

LA ŞEDINŢA din data de 26 iunie
2015, Consiliul Local Şag a aprobat
cuantumul taxelor locale pentru eliberarea atestatului de producător
agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
şi acordarea vizei semestriale, percepute în anul 2015 şi 2016. Astfel:
• taxa de eliberare a atestatului de
producător a fost stabilită la 50 de
lei;
• taxa de eliberare a carnetului de comercializare – 15 lei;
• taxa pentru viza semestrială a atestatului de producător – 10 lei.

Sumele astfel încasate în acest fel
acoperă cheltuielile generate de tipărirea documentelor (inclusiv a registrelor de evidenţă) şi activitatea
depusă de personalul de execuţie
din Primăria Şag.

Taxele locale pentru atestatele
şi carnetele de producător

ÎN DATA de 8 iulie 2015 s-au deschis sesiunile de depunere de proiecte pentru şase noi măsuri de
atragere a fondurilor europene
din Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014-2020. Iată ca
sunt aceste măsuri:
MĂSURA 4.1A - investiții în exploatații pomicole. Fondul disponibil este de 75 milioane de euro.
Se doreşte atragerea de investiţii
în reabilitarea unei suprafețe de
35.000 ha de livezi dintr-un total
de 170.000 ha, aflat acum în declin. Dacă fondul va fi epuizat se
va putea suplimenta până la 350
milioane de euro.
Submăsura 4.2 - sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole. Fondul
disponibil este de 143 milioane de
euro, iar din această sumă, 28 milioane de euro sunt alocate doar
pentru zona montană.
Submăsura 4.3 - investiții pentru
dotarea și modernizarea infrastructurii agricole și silvice. Fondul
disponibil este de 435 milioane de
euro şi se doreşte atragere de investiţii în irigaţii.
MĂSURA 6.2 - sprijin pentru înființarea de activități neagricole.
Fondul disponibil este de 44 milioane de euro.
MĂSURA 6.3 - sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Fondul disponibil este de 72 de milioane de
euro, iar din sumă, 22 de milioane
de euro sunt destinate zonei montane. În fostul PNDR, pe măsuri
similare s-au cheltuit 400 de milioane de euro pentru susținerea
fermelor de subzistență, iar fiecare exploatație agricolă finanţată
a primit 1.500 de euro pe an, cu
condiția să producă pentru piață.
MĂSURA 6.4 - investiții în crearea
și dezvoltarea de activități nonagricole. Fond disponibil este de 57
milioane de euro. Alocarea totală
pe noul program 2014-2020 este
de 9,46 miliarde de euro.
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Drumul comunal Şag-Sânmihai
va trece la drumurile judeţene

ÎN ŞEDINŢA din data de 15 iulie
2015, Consiliul Local Şag a aprobat
iniţierea demersurilor necesare pentru reclasificarea drumului comunal
DC 18, care leagă comuna Şag de
comuna Sânmihaiu Român, astfel
încât acesta să fie trecut în categoria
funcţională a drumurilor judeţene.
Drumul de la intersecţia DC 18 cu
DJ 593 până la limita dintre comuna
Şag şi comuna Sânmihaiu Român –
DC 202.
Decizia Consiliului Local vine ca urmare a înţelegerii dintre cele două
comune pentru ca acest drum să
treacă la Consiliul Judeţean în vederea obţinerii
unei finanţări
pentru moderDudeştii
nizarea acestuNoi
ia la standard
de drum judeţean. La rândul
Săcălaz
lor, consilierii
din Sânmihaiu Român au
luat
aceeaşi
Sânmihaiu
Român
hotărâre (HCL
69/25.05.2015)
cu privire la
segmentul
aflat pe teritoriul de competenţă a comunei lor.
Prin această decizie, şansele ca acest
drum să fie reabilitat în viitorul apropiat cresc considerabil. Soluţia nu
este una nouă, alte comune din jurul
Timişoarei apelând la aceeaşi metodă pentru a putea a se putea lega
unele de altele. Un astfel de exemplu
este drumul Bucovăţ – Moşniţa – Ur-

seni – Giroc, reclasificat ca DJ595D.
Odată trecut în administrarea Consiliului Judeţean, drumul a fost inclus
în programul multianual de modernizare a drumurilor judeţene, segmentul dintre Bucovăţ şi Moşniţa
fiind în curs de modernizare în 2015
iar cel dintre Urseni şi Giroc fiind proSânandrei
Giarmata

DJ692A

DJ692A

Ianova

DC58
DC62

DC46

Remetea Mare
DJ595D

DJ591C
DJ595D

DJ595

DC235

DC 235; intabulat pe teritoriul
Şagului; propus pentru reîncadrare ca drum judeţean

DN59

Giroc

Moşniţa
Nouă

Bucovăţ
DC 152 reîncadrat ca
DJ 595D Giroc – Urseni –
Moşniţa Nouă – Moşniţa
Veche; CJT a alocat 800
mii lei pentru modernizarea segmentului Moşniţa
Veche - Bucovăţ în 2015

CĂSĂTORII

Urseni

Segmentul Giroc – Urseni
va ﬁ modernizat în 2016

Şag

drum asfaltat
drum prevăzut pentru asfaltare în 2015
drum neasfaltat

gramat pentru anul viitor.
Mai mult, în planurile făcute la nivel de judeţ, drumurile de legătură
dintre comunele de la periferia Timişoarei ar urma să formeze un inel
continuu care să faciliteze circulaţia
persoanelor şi a mărfurilor în comunele periurbane.

Ghiorghiu Constantin Daniel
cu Dura Camelia Iuliana
Brînzoi Sorin cu
Tamaş Claudia Alina
Pohonţu Emanuel Mark cu
Rus Lorena Lidia
Buzilă Ion Ovidiu cu
Răcăuţanu Alina Mărioara
Blenche Vasile Dumitru cu
Csipai Roxana Loredana
Boubahziz Yassine cu
Zavada Maria
Casă de piatră!

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

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

publicitate

DC 212 reîncadrat ca
DJ 591C; CJT a alocat 1,5
mil. lei pentru modernizarea
lui în 2015

Cabinetul stomatologic
DR. CHIRILĂ GABRIELA,
str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical) efectuează
tratamente stomatologice şi prin Casa de Asigurări de Sănătate în limita unui
plafon disponibil.
Tel: 0722.163945.

Centura alternativă a Timişoarei

DC 45 a fost reîncadrat ca DJ 692 A
Becicherecu Mic - Dudeştii Noi Sânandrei; CJT a alocat 2,8 mil. lei pentru
modernizarea lui în 2015

DC 46 propus pentru
reîncadrare ca DJ

Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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DECESE

SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30
Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie

T E L E F O N : 0725432307

Petric Petru
Nicodim Olimpiu
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

