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Editorial
Dragi şăgeni,

Sală de ceremonii la capelă

Primăria a început construcţia
unei săli de ceremonie la capela de la cimitirul din Şag. Sala
are o capacitate de circa 100 de
persoane şi va putea fi folosită
la înmormântări, pentru ca
atât preotul cât şi enoriaşii,
când participă, să nu stea în
soare sau în ploaie. Sala va mai
fi dotată şi cu aer condiţionat,
indispensabil pentru o astfel
de facilitate.
„Am fost criticaţi pentru că nu
ar fi fost o investiţie oportună,
dar vreau să clarific acest aspect”, spune primarul Venus

AMENAJAREA
PARCULUI CENTRAL

În luna iulie, parcul din centrul comunei intră în reabilitare generală. Obiectivul este ca
până la Ruga Şagului, acesta
va fi reamenajat în totalitate.

Oprea. “ Decizia am luat-o
împreună cu consilierii locali,
asta după ce am discutat cu
cetăţenii. Multă lume ne-a solicitat să găsim o soluţie pentru ca înmormântările să se
desfăşoare într-un mod decent,
indiferent de vremea de afară”.
De altfel, nivelul de civilizaţie
se vede şi din modul în care
comunitatea îşi arată respectul
faţă de cei trecuţi în nefiinţă.
Construcţia, aflată pe lista de
investiţii aprobată de Consiliul
Local, va putea fi folosită de
cetăţenii de toate confesiunile
de pe raza comunei.

Am fost întrebat
de mai multe
ori cum decidem care sunt
priorităţile de
investiţii ale comunei. Vreau
să spun că eu discut permanent cu oamenii. Lumea ştie
că merg prin comună şi stau
de vorbă cu fiecare, indiferent ce probleme are. Ordinea
priorităţilor este tot în funcţie
de ce solicită oamenii. Spre
exemplu, investiţia de la
capelă este cerută de foarte
multă lume, pentru că serviciul funerar se făcea în condiţii
dificile. Alţii spun că prioritară
este canalizarea. Da, numai
că nu avem atâţia bani pentru
ea, depindem de fonduri externe. O vom face, şi asta este
ultima şi cea mai mare dorinţă
a mea ca primar. Însă până
când vom avea finanţarea
asigurată pentru canalizare,
vom continua să facem lucrări
de interes pentru cetăţeni,
atât cât ne permite bugetul.

Venus Oprea, primar

Cu această ocazie va fi modernizat mobilierul, schimbate
gardurile
de
împrejmuire,
modernizate locurile de joacă
pentru copii, refăcute tro
tuarele şi înlocuite cu unele
din pavele.
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UN NOU CONSILIER LOCAL
Consiliul Local are un nou
membru începând cu luna
iunie 2013. Este vorba
de doamna Purcar Sorina
Cristina, de la PDL, care îl va
înlocui pe Roşu Flavius Alin,
ambii membri PDL. Înlocuirea are loc după ce grupul
PDL i-a retras sprijinul politic
lui Roşu Flavius. Acesta este
înlocuit de următorul de pe
lista de la alegeri. Doamna
Purcar a mai fost consilier local în mandatul 2008 – 2012
din partea PDL.
PUZ-UL CAP SE AMÂNĂ
O nouă lege promovată recent de Guvern a interzis
autorităţilor locale să avizeze
construcţiile pe izlazul comunei. Legea pune în dificultate
proiectul PUZ-ului din zona
CAP. “Avem patru hectare în zona CAP-ului pentru un PUZ, dar acolo este
trecut în acte izlaz, iar cu
noile legi este interzis să se
construiască”, a precizat primarul. El spune că vor trebui
făcute alte demersuri pentru schimbarea categoriei de
teren, procedură de durată
care întârzie planul de a da
în folosinţă un nou PUZ
DRUMURI AGRICOLE
O problemă pentru curăţenia
comunei o constituie drumurile agricole care intră
în comună, de pe care vin
utilajele agricole cu noroi şi
îl aduc pe asfalt. Pentru a
rezolva această problemă,
primăria va achiziţiona piatră
şi va amenaja aceste intrări.
Totodată, conducătorii tractoarelor şi maşinilor agricole
sunt rugaţi să îşi cureţe roţile
de noroi înainte să intre pe
asfalt.

Taxele şi impozitele pe 2014,
majorate cu 16%

ÎN ŞEDINŢA din 30 mai,
consilierii locali au adoptat hotărârea prin care ta
xele şi impozitele pentru anul
2014 se actualizează cu 16%.
Măsura este obligatorie pentru toate autorităţile locale,
conform unei hotărâri de Guvern. Aceeaşi măsură obliga
autorităţile locale care aveau
arierate să adopte majorarea
încă din anul 2013, însă comuna Şag nu a avut datorii.
„Primăria Şag nu are nicio datorie, nu am făcut pentru că nu
am angajat lucrări nefinanţate,
alte primării au făcut datorii şi
Consiliul Judeţean, ca o bună
mamă şi un bun tată, unde au

fost datorii, a dat nişte sume
mai mari. Nu e corect dacă
încalcă legea bugetului să îl
ajuţi ca să o mai încalce o dată.
Bugetul Primăriei este la fel ca
cel de anul trecut, nu am mărit
taxele cu 16%, pentru că nu
aveam datorii la buget.”, spune
Venus Oprea. Noile taxe şi impozite vor intra în vigoare de la
1 ianuarie 2014. “Îmi pare rău
că nu s-a lăsat la latitudinea
primăriilor această majorare.
Ştiu că sunt foarte multe taxe
şi impozite, dar rog cetăţenii să
facă un efort să le plătească,
pentru că numai aşa putem
finanţa proiectele comunei”,a
mai declarat primarul.

Proiectul Conurbant

PRIMĂRIA Şag se implică activ în
proiectul european Conurbant,
la care a aderat în 2011, cu scopul de a întări capacitatea de implementare a politicilor privind
energia durabilă. Recent a avut
loc, la Timişoara, forumul Conurbant, în care s-au discutat planurile de acţiune privind energia
durabilă în comunităţile din jurul Timişoarei care au aderat la

proiect.
De
asemenea,
Şagul a primit susţinere
pentru
realizarea
inventarului de
bază al emisiilor şi trasarea unor
măsuri de eficienţă energetică.
Proiectul european se încheie în
luna mai 2014.

Noul Plan Urbanistic General

NOUL Plan Urbanistic al General (PUG) al comunei Şag şi
raportul de mediu aferent,
au fost finalizate şi puse la
dispoziţia publicului. PUG-ul
poate fi consultat la primărie,
zilnic între orele 9-12 şi pe pagina de internet a primăriei, la
secţiunea „urbanism”.
Comentariile şi propunerile
pentru PUG trebuie transmise
în scris la sediul proiectan-

tului SC.
G A U S S
S R L ,
300003,
Timişoara,
str. Paris,
nr.2A. Comentariile şi propunerile referitoare la raportul de mediu trebuie trimise
la sediul APM Timiş, str. Liviu
Rebreanu nr.18-18A, până la
data de 4 august.

ARDEREA MIRIŞTILOR,
INTERZISĂ !

Primăria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat
reamintesc cetăţenilor că este absolut interzisă arderea
miriştilor!
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Final de an şcolar la Şag

GATA cu emoţiile, cu temele
şi lucrările de control! Elevii
au intrat în mult-aşteptata
vacanţă de vară. Dar nu înainte
de a ţine, la final de an şcolar,
o ultimă întâlnire. Toate clasele
Şcolii din Şag s-au adunat în 20
iunie în sala căminului cultural. Alături de şcolari s-au aflat
şi dascălii care i-au îndrumat
în tot acest an, dar şi părinţii
şi bunicii, fericiţi alături de cei
mici că elevii au încheiat cu
bine acest an şcolar.

“A fost un an plin de realizări,
cu
numeroase
participări
la activităţi extraşcolare. Le
mulţumesc elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor pentru implicarea de care au dat dovadă”
a spus directoarea Georgeta
Roşu, la deschiderea serbării.
Şi primarul s-a adresat elevilor
şi părinţilor, asigurându-i că
primăria va sprijini în continuare şcoala din Şag.
Pentru elevii de clasa a VIII-a a
fost poate cea mai emoţionantă
închidere festivă deoarece a
fost ultima dată când au participat la premiere, la Şag, în
calitate de şcolari. Ei au intrat
deja în focurile examenului de
capacitate în funcţie de care
vor putea mai departe la un liceu sau o şcoală profesională.

Elevi din toate clasele au urcat
pe scenă pentru a-şi demonstra talentul la teatru, muzică
şi dans. Cei mai iubiţi rockeri
din Şag au destins atmosfera,
grupul muzical Segovia, condus de învăţătorul Alexandru
Faur, a interpretat folk-rock.
Unul
dintre
cele
mai
aşteptate momente a fost chi-

ar anunţarea premianţilor.
Premiile de excelenţă au fost
acordate elevelor Mihaela Laurovici (clasa a VI-a) şi Andreea
Domşa (clasa a VIII-a), care
au încheiat anul cu media 10.
Fiecare clasă a oferit premiile
într-o atmosferă festivă.
Felicitări premianţilor şi o
vacanţă plăcută tuturor!

Bani nerambursabili pentru dezvoltarea fermelor

STATUL va acorda din 2014 un
ajutor unic nerambursabil de
15.000 de euro pentru cei care
vor să-şi dezvolte fermele şi să
iasă din zona de subzistenţă
şi semisubzistenţă, a promis
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin. Acesta a anunţat
şi că în noul Plan Naţional de
Dezvoltare Rurală nu vor mai
fi alocaţi bani prin Măsura
141.

„Vor exista măsuri mult
mai eficiente decât Măsura
141 prin care acordăm cinci ani 1.500 de euro către
gospodăriile ţărăneşti, măsură
prin care nu facem altceva,
din punctul meu de vedere,
decât să prelungim agonia.
Trebuie să-i ajutăm pe acei
oameni să ajungă să aibă ferme de familie. De aceea, am
acordat un sprijin nerambursabil de 50.000 de euro pen-

tru cei care vor să-şi dezvolte
fermele de familie. Mai mult
decât atât, există şi o facilitate
pe care o putem acorda din
2014, un ajutor unic, 100%
nerambursabil, de 15.000 de
euro, pentru cei care vor să
iasă din zona de fermieri mici,
subzistenţă, semisubzistenţă,
să se orienteze către piaţă, să
producă pentru piaţă,“ a mai
spus Daniel Constantin.
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Cupa Timişul Şag la kaiac-canoe, ediţia a III-a

publicitate

EDIŢIA a III-a a Cupei Timişul
Şag la kaiak-canoe a reunit la
start nu mai puţin de 13 cluburi din toată ţara. Competiţia
de la Şag s-a bucurat de succes
de la bun început şi a crescut
an de an, devenind deja una
de renume atât pentru sportivii din vestul ţării dar şi pentru
cei din celelalte regiuni.
Anul acesta, peste 80 de
sportivi s-au întrecut la categoriile juniori, seniori şi master, ei fiind supravegheaţi de
Ion Bârlădeanu şi Gheorghe
Toth, preşedinte şi respectiv vicepreşedinte a Federaţiei
Române de Kaiak Canoe.

strânsă, la care au participat
echipe cu experienţă din Arad,
Hunedoara, Caracal, Piteşti şi
Timişoara. Echipa CS Timişul
Şag a reuşit să obţină medalia

trem de plăcută, dar şi fairplay-ul competitorilor au competat Cupa Timişului, Şagul
bifând încă o dată un succes.
După festivitatea de premiere,

Clubul Timişul Şag a participat
cu cele patru talente: seniorii
Dan Vidacs şi Pavel Alexandru,
şi tinerii Ramona Zăbală şi Dorin Csontos. Ei s-au ridicat la
nivelul aşteptărilor, mai ales
că a fost o competiţie foarte

de aur la canoe simplu, proba
de 200 m sprint, prin Dan Vidacs, şi medalia de argint la
canoe simplu, proba de 200 m
clasa open, prin Pavel Alexandru.
Vremea bună şi atmosfera ex-

concurenţii au lăsat la o parte spiritul de competiţie şi au
fost invitaţi la masă, pusă la
dispoziţie de Clubul Sportiv
“Timişul Şag”, cu sprijinul
Consiliului Local Şag şi Restaurantului Monte Carlo.

Firma SC. Mob Lakomo SRL,
anunţă deschiderea unui
magazin de prezentare şi a
unui centru de preluare de comenzi în comuna Şag, strada
CXI nr. 30, în Cartierul Nou,
pentru produsele sale executate pe bază de comandă la
un nivel calitativ foarte bun.
Aici aveţi posibilitatea de a
comanda următoarele:
• Mobilier la comandă executat din lemn masiv, furniruit
sau Pal melaminat;
• Uşi interioare din lemn masiv şi furniruite;
• Scări de interior din lemn,

CĂSĂTORII
Borca Daniel Florin cu
Radu Isabela
garduri, balcoane, terase şi
prelucrări pentru structuri de
acoperiş;
• Mobilier divers pentru
grădini: foişoare, pergole,
jardiniere;
• Diverse prelucrări şi servicii
executate din lemn masiv.
Pentru informaţii şi detalii
aveţi la dispoziţie numărul de
telefon: 0725432307

Bobuţ Vasile cu
Nagy Irina-Alexandra
Casă de piatră!

DECESE
nu au fost

