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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Taxele şi impozitele aferente
anului 2016 nu se măresc
LA ŞEDINŢA ORDINARĂ din data
de 28 mai 2015 (la data redactării
ziarului nu a avut loc), Consiliul Local trebuie să decidă nivelul taxelor
şi impozitelor pentru anul 2016. Legea spune că fiecare consiliu local
trebuie să facă acest lucru până cel
târziu la finele lunii mai a anului. Însă
părerile consilierilor, de la toate formaţiunile politice, sunt unanime: nivelul taxelor şi impozitelor trebuie să
rămână acelaşi. Practic, se păstrează
acelaşi nivel cu cel din 2014, atunci
fiind operate unele modificări obligatorii.
„În acest fel dorim să venim în sprijinul populaţiei şi a societăţilor comer-

ciale care cu greu fac faţă obligaţiilor
fiscale faţă de stat. Asta nu înseamnă
că trebuie să tolerăm neplata taxelor
şi impozitelor, fără de care serviciile
locale nu pot funcţiona. De aceea
atrag atenţia tuturor datornicilor că
potrivit legilor în vigoare Primăria
obligaţia să recupereze toate datoriile, mergând până la executarea silită”, a declarat primarul Venus Oprea

Proiectele de investiţii pe 2015,
scoase la licitaţie

ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ din data
de 30 aprilie 2015, Consiliul Local a
adoptat hotărârile prin care aprobă
caietele de sarcini şi organizarea
procedurilor de licitaţie pentru obiectivele de investiţii – „Amenajare
parcare şcoala Şag”, Reparaţii Şcoala
Gimnazială Şag – Acoperiş şi reabilitarea termică a clădirii”, „Reparaţii
trotuare în comuna Şag”, „Reparaţii
drumuri comunale” şi „Instalaţie de
iluminat nocturn la arena de fotbal”.
Primele proiecte au fost deja depuse
în sistemul naţional de licitaţii SEAP

iar după depunerea ofertelor, desemnarea câştigătorilor şi soluţionarea
eventualelor contestaţii, vor fi semnate contractele şi se va da startul
lucrărilor.

Editorial
În ultimii ani
legislaţia cu
privire la plata
taxelor şi impozitelor locale s-a
schimbat foarte
mult. Primăriile au primit tot mai
multe atribuţii şi s-au impus tot
mai multe restricţii, astfel încât
suntem obligaţi să luăm măsuri
proactive, în caz contrar fiind traşi
la răspundere personal. Însă un
lucru bun este că ne-a fost întărită capacitatea de a recupera datoriile de la rău-platnici. Înainte
era mult mai greu să convingem
oamenii să plătească, iar dacă
nu o făceau, contestau, ne purtau prin instanţă, termenele se
prescriau şi noi tot nu recuperam
banii. Unii plăteau, alţii nu, iar
noi nu prea aveam ce face. Acum
lucrurile merg mult mai repede.
Noi trimitem înştiinţări în scris
şi dacă nu se respectă termenii
legali, putem trece la executare
silită, iar legea ne protejează şi
pe noi. Prin asta nu vreau să spun
că noi nu avem altceva de făcut
decât să umblăm după fiecare să
îl obligăm să plătească, ci doar că
lucrurile nu mai pot merge ca înainte, fiecare trebuie să-şi achite
obligaţiile, aşa cum şi eu personal
fac, fără întârziere.
Venus Oprea, primar
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ZIUA EROILOR

ÎN DATA DE 21 mai, la Şag a fost
omagiată , într-un cadru festiv,
Ziua Eroilor, pentru comemorarea celor care s-au jertfit pentru
neamul românesc. Au participat
reprezentanți ai bisericii ortodoxe,
ai primăriei, poliției şi şcolii. Au
fost depuse coroane la monumentul din parcul central precum
şi la monumentul din cimitir
închinat celor căzuţi. Cu această
ocazie, preotul Ghoerghe Săvoiu
a ţinut un scurt te-Deum.

DONAŢIE DE CARTE

DEŞI au plecat departe, peste
mări şi ţări, în căutarea unui trai
mai bun, şăgenii nu-şi uită originile şi continuă să iubească locul
în care s-au născut. Este şi cazul

doamnei Oana Dragalin, stabilită
de mulţi ani în Canada, împreună
cu familia, care a făcut un gest
frumos faţă de comuna natală
dăruind comunităţii locale un
important fond de carte în limba
engleză. Este vorba despre cărţi
dedicate copiilor şi celor care doresc să înveţe limba lui Shakespeare. Cei interesaţi să le consulte
sunt rugaţi să ia legătura cu dl.
consilier Doru Ciogescu.

LOCURI DE MUNCĂ

AEM TIMIŞOARA angajează:
strungar CNC, prelucrător electroeroziune, presatori, muncitori
necalificaţi (în vederea calificării
la locul de muncă). Program de
lucru: 2-3 schimburi.Se acordă
un pachet salarial competitiv,
transport gratuit, tichete de masă,
avantajul de a lucra într-o companie locală dinamică şi puternică.
Informaţii: Calea Buziaşului nr. 26,
Timişoara, tel. 0256.222.194

Asociaţia „Timişul de centru”
turează motoarele

CONSILIUL LOCAL ŞAG a aprobat
semnarea unu acord de parteneriat
public-privat împreună cu membrii
Asociaţiei GAL - Timişul de Centru,
din care comuna noastră face parte.
Potrivit documentului, va fi elaborată o Strategie de Dezvoltare Locală
a asociaţiei precum şi cererile de finanţare a proiectelor pe Măsura 19
MADR – AFIR (sub-măsurile 19.1,
19.2, 19.3 şi 19.4).

Grupul de Acţiune Locală – Timişul
de Centru a fost înfiinţat ca o asociaţie de comune şi oraşe din jurul
Timişoarei-centrul judeţului ce şi-au
unit forţele pentru a accesa fonduri
europene destinate dezvoltării comunităţilor locale. Din această asociaţie mai fac parte comunele Ghiroda, Giroc, Moşniţa Nouă, Niţchidorf,
Parţa, Chevereşu Mare, Sânmihaiu
Român, Sacoşu Turcesc, Tormac,
oraşul Buziaş şi comuna Vermeş din
Caraş-Severin. Scopul este acela de
a promova o dezvoltare durabilă a
comunităţilor reprezentate prin pro-

movarea, iniţierea şi implementarea
unor proiecte elaborate în cadrul
Axei LEADER din Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Pe baza unei strategii de dezvoltare
locală care să identifice nevoile locuitorilor zonei, partenerii unui GAL
pot accesa mai ușor fonduri europene pentru dezvoltarea rurală în diverse domenii, de exemplu: promovarea meșteșugurilor, dezvoltarea
turismului, dobândirea de noi competențe și dezvoltarea profesională,
susținerea fermierilor și a grupurilor
de producători, finanțarea infrastructurii locale, a drumurilor în mediul rural etc.

Evaluarea Naţională

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2015
începe pe 22 iunie cu proba scrisă
la Limba Română, iar pe 24 iunie se
susţine proba scrisă la Matematică,
urmând ca rezultatele să fie afişate
pe 26 iunie.
Iată calendarul evaluării:
•13 iunie 2015 - Încheierea cursurilor
pentru clasa a VIII-a
•15-17 iunie 2015 - Înscrierea la Evaluarea Naţională
• 22 iunie 2015 – Limba şi literatura
română - proba scrisă
• 23 iunie 2015 – Limba şi literatura
maternă - proba scrisă
• 24 iunie 2015 – Matematică – proba
scrisă
• 26 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor
(până la ora 16.00)
• 30 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor
finale după contestaţii
• 3 iulie 2015 – Afişarea, în fiecare
şcoală gimnazială, a listei candidaţilor

la liceu, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere
• 3 - 7 iulie 2015 – Completarea
opţiunilor în fişele de înscriere de
către absolvenţii clasei a VIII-a şi de
către părinţii acestora, asistaţi de
diriginţii claselor a VIII-a
• 14 iulie 2015 – Repartizarea
computerizată în învăţământul liceal
de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar
2015 - 2016
• 15 iulie 2015 – Afişarea în şcolile
gimnaziale a rezultatelor/a listelor
cu absolvenţii repartizaţi proveniţi
din şcolile respective şi a listei cu
locurile neocupate în liceele din
judeţ. Afişarea de către liceu a listei
candidaţilor repartizaţi în acea unitate
• 16 iulie - 24 iulie 2015 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la
care candidaţii au fost repartizaţi.
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File din istoria Şagului:
peste 150 de ani
de industrie locală

ÎN A DOUA jumătate a secolului al
XIX-lea şi începutul secolului XX au
loc în Şag importante prefaceri economice şi sociale. Dezvoltarea rapidă
a reţelelor de cale ferată şi a şoselelor
au contribuit la dezvoltarea industriei şi comerţului şăgean. Un alt element care a contribuit la dezvoltarea
iniţiativei private a fost fenomenul
emigrării în SUA şi alte ţări dezvoltate, care a antrenat o mişcare de capitaluri şi idei de afaceri către comuna
noastră.

furcaţia şoselelor Timişoara-Parţa şi
Timişoara – Şag. Era un colos pentru
acele vremuri, producea cărămizi de
calitate superioară. A funcţionat ca
entitate privată până în 1945, apoi a
fost naţionalizată. A fost desfiinţată
în 1980.

Mica Industrie începe să se dezvolte
în jurul anilor 1860, pe seama abundenţei de resurse de materiale de
construcţii. Aşa iau primele fabrici de
cărămidă – prima în 1859, a doua în
1889, apoi, în 1860 prima balastieră
din Şag, pe râul Timiş. Cu ajutorul căii
ferate, produsele finite sunt transportate în toată zona sau în Europa.

După cel de-al Doilea Război Mondial, intreprinderile private sunt naţionalizate forţat şi iniţiativa economică
este preluată de stat. În 1950 statul
construieşte la Şag o fabrică de potasiu, pe locul fostului Han Raipholtz
(azi fabrica de pantofi sport). Fabrica
nu va funcţiona decât 7 ani, în 1957
fiind mutată în Timişoara pe Platfor-

Prima fabrica de cărămidă ridicată la
1859-1860 era amplasată la răscruce
de drumuri, pe drumul „scurtăturii”
dintre Parţa şi Şag. Vechea Ţiglărie –
cum i se spunea – a funcţionat timp
de 120 de ani, până în 1980. La început, materialul produs a fost folosit
pentru construcţia instituţiilor locale
– şcoala confesională germană, primăria, biserica catolică. La început
fabrica a fost deţinută în proporţie
de 90% de agricultorii germani din
Şag.

ma Industriei Chimice.

A doua fabrică de cărămidă, denumită „Elisabeta”, este construită în
perioada 1880-1889 de către familiile Venturini şi Mersdorf Matz, la bi-

La începutul secolului XX, pe strada a
II-a a funcţionat fabrica de prelucrare a pieilor şi fabrica de mănuşi (azi
magazinul lui Gabi). A avut o viaţă
scurtă, de numai 21 de ani

În clădirile fostei fabrici chimice, în
1960 se înfiinţează fabrica de mobilă, tot proprietate de stat. Mobila de
Şag îşi va căpăta rapid un bun renume şi va fi vândută atât pe piaţa internă cât şi la export. Fabrica a funcţionat până în 1989.
Începând cu anul 2000 pe raza comunei noastre se deschid noi unităţi
industriale: Sport Şag (încălţăminte),
Ital Kol (mase plastice), Green Forest
(mobilier), Crown Pack (mase plastice) etc.
(Adaptare după Monografia comunei
Şag de Mioara Stancu).

FONDURI EUROPENE
PENTRU TINERII
AGRICULTORI

TINERII care vor să înceapă o afacere în agricultură cu fonduri europene în 2015 pot să îşi facă planuri
şi să se gândească la proiecte. Iată
câteva dintre cele mai interesante
proiecte de ferme de familie prin
care puteţi lua fonduri europene:
• Înfiinţare fermă pentru creşterea
păsărilor (găini ouătoare)
• Înfiinţare fermă pentru creşterea
puilor de carne
• Înfiinţare fermă de ovine şi caprine • Înfiinţare ferma de tineret
taurin pentru îngrăşare
• Înfiinţare şi dotare plantaţie de
zmeur prin achiziţia de utilaje şi
echipamente

• Livadă de pomi şi arbuşti fructiferi (pe o suprafaţă de maxim 5
ha.)
• Fermă de legume în câmp (pe o
suprafaţă de maxim 2 ha)
• Înfiinţare fermă de legume în
spaţii protejate prin construirea
de solarii şi achiziţionarea de echipamente şi utilaje specifice
• Fermă de vaci pentru producţia
de lapte (pentru maxim 20 de capete)
• Înfiinţare fermă creştere porci cu
bază furajeră aferentă.

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
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Depunerea cererilor unice de plată trebuia făcută inițial până pe
15 mai, la centrele locale/județene
ale Agenției de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA), conform
Ordinului Ministerului Agriculturii
S.C.Keystone Textel SRL
instalează sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de supraveghere
TVCI şi alertă în caz de incendiu.
Licență IGP şi IGSU.
Experiență de peste 20 ani.
www.textel.ro / tel : 0256-201316

Cabinetul stomatologic ROXI
DENTA situat în Şag, strada a III-a
nr. 130 vă oferă toată gama de servicii de medicină
dentară. La ROXI
DENTA vă aşteaptă
o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură de
ultimă generaţie.
Program:
Luni – Joi: 09.00 - 20.00
Vineri 09-14.00
Pentru programări şi urgenţe
sunaţi la tel. 0743.681.467

publicitate

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

și Dezvoltării Rurale nr. 620/2015.
Însă Comisia Europeană a hotărât
că acest termen să fie prelungit cu o
luna.
Astfel, fermierii activi vor putea depune cererile unice de plată și după
data de 15 iunie, în termen de 25 de
zile calendaristice, însă, în această situație, se va aplica o reducere de 1%,
pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care fermierii au dreptul.
După verificarea și procesarea cererilor unice de plată, banii vor fi achitați fermierilor în conturile bancare
ale acestora.
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.

S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc.
Vă aşteptăm!

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

CĂSĂTORII

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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Vieriu Daniel Marius cu
Paşcalău Roxana
Moţ Adrian Angelo cu
Csipai Roxana Mariana
Postolachi Bruno Ştefan cu
Kocsis Ghizela
Bulzan Daniel Claudiu cu
Aslam Andreea Maria
Ianoşev Dejan cu
Beltechi Alexandra Mihaela
Mateeş Iosif Marian cu
Luncariu Adelina Nela
Casă de piatră!

DECESE

Jurca Eugen Adrian
Brânzoi Marghioala
Bărăgia Vichente
Bojin Ioan
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

FERMIERII activi pot depune cererile unice de plată pentru anul 2015
până în data de 15 iunie, inclusiv
sâmbăta şi duminica, fără a fi penalizați, după ce la nivel european s-a
stabilit prelungirea termenului cu o
lună. Autoritățile române au pregătit
deja o modificare legislativă în acest
sens, care este inclusă într-un act
normativ trimis președintelui Iohannis pentru promulgare.
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Termen APIA: 15 iunie 2015

