LADA CU ZESTRE

DUMINICĂ 22 martie 2015, la Giulvăz are loc faza zonală a concursului Lada cu Zestre,
ediţia a IX-a, 2015. Vor participa concurenţi din localităţile Peciu Nou, Parţa, Pădureni,
Liebling, Ciacova, Jebel, Foeni, Livezile şi Şag. Urăm reprezentanţilor noşti mult succes!
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

2015, anul decisiv pentru
proiectul de canalizare a
Şagului

2015 este anul decisiv pentru pro
iectul de canalizare a Şagului. Lucru
rile au început să intre pe un făgaş
normal, speranţa şăgenilor că vor
avea canalizare apropiindu-se tot
mai mult de concretizare.

La început de 2015 s-au făcut paşi
concreţi înainte: Consiliul Local a în
ceput să predea inventarul reţelei de
apă şi canalizare către Aquatim, com
pania care se va ocupa de investiţie,
Primăria împreună cu Aquatim a
efectuat primele măsurători iar
Asociaţia de Dezvoltare Apă-Canal,
din care face parte şi comuna
noastră, a dat drumul la faza a doua
a extinderii canalizării în judeţul
Timiş, în localităţile periurbane, cu
finanţare de la Uniunea Europeană.
„Este un proiect de mare anvergură,
după apă şi gaz. L-am început în
2002, acum ajungem în penultim
ul an de mandat şi sper ca până la

toamnă să înceapă. Am decis vari
anta cu staţie proprie pentru că
primăria Timişoara nu a mai vrut să
vină cu canalul colector până la Şag,
spune primarul Venus Oprea.
Planul de canalizare prevede ca staţia
de epurare să fie amplasată în zona
Dudărie, cu respec
tarea normelor
în vigoare, fiind la o distanţă de cel
puţin 350 metri de ultima casă. De
asemenea, lungimea reţelei de ca
nalizare va fi de 17 km. Aquatim va
mai investi şi în extinderea reţelei de
apă cu 3 km precum şi în moderniza
rea fluxului tehnologic. Obiectivul
declarat este ca lucrările să înceapă
până la sfârşitul anului.

“Primăvara este anotimpul renașterii, al învierii la viață!”
Tuturor doamnelor şi domnişoarelor vă dorim sa aveți o primăvara
minunată, plină de dragoste şi realizări!
Primăria şi Consiliul Local Şag

Editorial
V-am obişnuit ca
în fiecare an să
vă prezentăm în
ziar, pe scurt şi pe
înţelesul tuturor,
ce înseamnă
bugetul local. De asemenea,
pentru cine este interesat, buge
tul complet poate fi găsit şi pe
site-ul primăriei. Este nu doar o
obligaţie a noastră dar şi un gest
de transparenţă cât se poate de
normal. Poate că vi se pare plictisitor să vă uitaţi peste cifre, dar
vreau să ţineţi cont că ele reflectă
liniile mari de acţiune pe care
am mers în fiecare an: gestio
narea chibzuită a banului public,
atenţia faţă de toate domeniile de activitate, preocuparea
constantă pentru un învăţământ
de calitate şi pentru investiţii
care să îmbunătăţească viaţa în
comuna noastră. Cifrele nu mint
şi veţi vedea că pe de-o parte
suntem o comună care nu trebuie
să aştepte cu mâna întinsă de
la Guvern, dar pe de altă parte,
veţi vedea ce cheltuieli mari
avem pentru întreţinerea şi buna
funcţionare a serviciilor publice.
Cu ceea ce avem reuşim să facem
destul de multe însă dacă am
avea şi susţinere, dacă banii s-ar
da corect în teritoriu şi n-ar mai fi
politizarea excesivă, atunci am fi
cu mult mai departe.
Venus Oprea, primar

2

Jurnalul de Sag
,
CARNETELE DE
PRODUCĂTOR
ÎN LUNA NOIEMBRIE a anului
trecut a apărut Legea 145/2014
privind stabilirea unor masuri de
reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol.
”Legea piețelor”, așa cum mai este
cunoscută, a fost promulgată în
scopul eliminării intermediarilor
din piețele agro-alimentare. Prac
tic, principala noutate a acestui
act normativ este că se schimbă
certificatele de producători
cu atestate de producători, în
urma unor verificări și cu avizul
asociațiilor de profil.

Bugetul local 2015

CONSILIUL Local Şag a aprobat în
şedinţa din 12 februarie bugetul
comunei pe 2015, documentul în
baza căruia administraţia locală
funcţionează şi îşi desfăşoară activi
tatea pe parcursul întregului an.
Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an,
vă prezentăm în mod sintetic cum
arată bugetul, de unde se strâng
banii şi care sunt categoriile mari de
cheltuieli.

Menţionăm că, în acest an, buge
tul este mai mic decât anul trecut,
principala cauză fiind noua lege a
bugetului prin care comuna noastră
a fost tăiată de pe lista Guvernului în

ceea ce priveşte sumele acordate de
la bugetul de stat pentru echilibrare.
Aparent, salvarea vine de la exce
dentul înregistrat anul trecut însă
trebuie spus că aceşti bani erau
alocaţi pentru investiţii care nu s-au
realizat sau nu au fost terminate şi se
reportează pentru acest an.
În ceea ce priveşte cheltuielile, o
cotă tot mai semnificativă o consti
tuie învăţământul pe care se duce o
treime din buget, însă numai o parte
este asigurat de stat (salarii cadre di
dactice), funcţionarea şi investiţiile
fiind suportate de bugetul local
(aproape jumătate).

VENITURI
Alte venituri 4,6%
Alte impozite şi taxe 4,1%
Concesiuni şi chirii 3,3%

Sume defalcate
din TVA 23%

Cote din impozitul
pe venit 16,8%
Atestatul de producător se
eliberează de către primărie în
termen de cinci zile lucrătoare
de la data solicitării, cu avizul
Asociației crescătorilor de albine
Timiș (ACA) pentru produsele din
sectorul apicol.
Pentru produsele din sectorul
agricol emiterea avizelor se
va face de către reprezentanții
Camerei agricole Timiș. Așadar,
carnetul de comercializare se
eliberează de primărie în termen
de cinci zile lucrătoare de la data
solicitarii, după verificarea exis
tentei atestatului precum si verifi
carea faptică, în teren, a existenţei
produsului, respectiv produselor
destinate comercializării.
Relații suplimentare se pot afla
de la Biroul agricol din cadrul
Primăriei Şag.

Excedent
17,9%
Impozite şi taxe
pe clădiri şi
terenuri 21,5%

Impozite şi taxe pe
clădiri şi terenuri 21,5%

CHELTUIELI
Salubritate 2,9% Pompieri 2,7%
Asistenţă socială 5,1%
Locuinţe, servicii
şi dezvoltare
publică 10,8%

Învăţământ 32%

Cultură, recreere
şi religie 11,6%

Transporturi
14,4%

Servicii publice
generale 20 %

Evoluţia anuală a bugetului local
2011
4.116.600

2012
3.719.00

2013
5.183.700

2014
5.050.150

2015
4.863.040
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Datoriile persoanelor
juridice la bugetul local

Aşa cum v-am anunţat în numerele trecute ale Jurnalului de Şag,
publicăm lista actualizată cu datoriile persoanelor juridice la bugetul
local. Menţionăm că nu sunt trecute persoanele juridice fără datorii iar
dintre cele existente pe listă, o parte se află în stare de insolvenţă sau fali
ment.

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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

DENUMIRE
PERSOANĂ JURIDICĂ

SUMA
(RON)

SC West Beer Distribuţion SRL (insolvenţă)
SC Real Tech SRL (insolvenţă)
SC Pet Invest SRL (insolvenţă)
SC Societate De Constructii CCF (insolvenţă)
SC Prodnadina SRL (insolvenţă)
SC Snb Oil Group SRL (insolvenţă)
Asociatia Club Sportiv Decius SRL
SC Flexibil SRL (insolvenţă)
SC Basel SRL
SC Impresa Cusiana SRL
SC Kiel SRL
SC Federal Coop
SC Prima Construct SRL
SC Demo&Trans SRL
SC Elba S.A
SC Leone Company SRL
SC Motoverde SRL
SC N&A Ferma Trans SRL
SC M&Dario Com SRL
SC Valkiria Invest SRL
SC Fryvegela SRL
SC Steruno Company SRL
SC Maxi SCooter SRL
SC Victoria Facility Investment SRL
SC Geocobo SRL
SC Compania Nationala De Posta
SC Gerom SRL
SC Pam Impex SRL
SC Atlas Warehousing SRL
SC Monlandys SRL (insolvenţă)
SC Oda SRL
SC Croiter S Const SRL
SC Lucas Super Sandwich SRL
SC Promotex SRL
SC Rompetrol Alex SRL
SC Clean Jet SRL
SC Nasta Design SRL
SC Rom Business SRL
SC Redysis SRL
SC Vial Autatrans SRL
SC Ks Timo SRL
SC Framan SRL
SC Ubekaf SRL
SC Intel Bt Plus SRL
SC Unik Show SRL
SC Esperanto SRL
SC Yugoprima SRL
SC Pres Safe SRL
SC Crilin SRL
SC Rayan&Expres SRL

177.419
161.990
128.864
78.103
59.071
57.903
55.445
51.566
42.425
38.396
37.147
36.007
34.077
29.261
20.453
16.561
15.266
12.466
11.015
10.757
8.669
6.589
6.077
3.731
3.353
2.998
2.852
2.752
2.444
2.126
2.089
1.815
1.486
1.432
937
863
854
730
715
569
542
526
478
478
369
347
325
270
244
207

CURSURI PENTRU
ASISTENŢI MATERNALI
PROFESIONIŞTI

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş
(D.G.A.S.P.C.) va organiza, în acest
an, un nou curs de formare a
asistenţilor maternali profesionişti.
Persoanele
interesate
sunt
aşteptate pentru a depune o cer
ere de evaluare la Registratura de
la sediul D.G.A.S.P.C. Timiş, str. P-ţa
Regina Maria, nr. 3, Timişoara. La
cererea de evaluare vor fi anexate:
• curriculum vitae al solicitantului;
• descrierea motivului pentru care
doreşte să devină asistent mater
nal profesionist;
• copii legalizate de pe actele de
stare civilă şi de pe actele de studii
ale solicitantului;
• o scurtă prezentare a persoanelor
cu care locuieşte solicitantul;
• certificate medicale, care să pre
zinte o evaluare completă a stării
de sănătate a solicitantului şi a per
soanelor cu care acesta locuieşte;
• certificate de cazier judiciar ale
solicitantului şi ale persoanelor cu
care acesta locuieşte;
• un document care să ateste drep
tul de folosinţă al solicitantului
asupra locuinţei, respectiv copie
legalizată de pe titlul de propri
etate sau de pe contractul de
închiriere.
Mai multe informaţii pot fi obţinute
la D.G.A.S.P.C. Timiş, telefon 0256 –
490281 sau 0256 – 494030.

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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PIZZERIA La Tibi vă oferă pizza pe vatră făcută după reţete originale,
italieneşti, la preţuri accesibile. Clienţii pot alege diferite tipuri de pizza, în
funcţie de gusturi şi după buzunarul fiecăruia. În meniu se găseşte o reţetă
unică, numită Pizza Şag, făcută din aluat, pastă de
roşii, şuncă, cârnaţi, ceapă, ardei gras, roşii
şi mozzarella. Orarul este de marţi până
duminică, între 15:00 – 23:00, luni - închis.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la tel:
0724.982.622 sau 0743.897.023 sau 395.411.

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

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

CĂSĂTORII

Chira Ioan cu Ioan Angelica
Tupan Constantin cu
Toth Ana Maria
Casă de piatră!

DECESE

Andrei Iuliana
Sîrbovan Ioan
Treanţă Melania
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

În curând în
comuna Şag
Cabinet de
medicină dentară
pe str. a III-a
nr. 130. Aparatură de ultimă
generație, echipă tânără şi
dinamică.

S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc. Vă
aşteptăm!
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Distinsul dirijor Ioan Sârbovan s-a născut la 20 mai 1925 într-o veche
şi respectabilă familie de ţărani şăgeni. Botezat cu numele bunicului şi
tatălui, a crescut într-o familie armonioasă, în care au dominat valorile
statornicite ale cinstei şi trudei. Încă de mic a fost îndrumat spre şcoală
pentru a învăţa tainele socotitului
şi cititului. În primii patru ani de
şcoală, micul învăţăcel este instruit
de dascălul Victor Preda care îi
descoperă şi îi cultivă înclinaţiile
muzicale. Pe măsură ce creşte,
interesul lui pentru muzică devine
tot mai mare, învaţă de la tatăl său
să doinească vechi cântece şăgene
şi în timpul liber începe să frecven
teze corul dascălului Preda, cantor
la biserica ortodoxă. Aici învaţă
tainele cantoriei bisericești şi ale
imnurilor sfinte. Din generaţie cu
el se aleg apoi viitori membri ai
corului bisericesc, deveniţi peste
ani cantori ai bisericii.
Ioan Sârbovan iese în evidenţă şi
încă de la vârsta de 13 ani, în 1938,
conduce cu talent şi pricepere corul bisericesc. O face cu dedicaţie chiar
şi în timpul celor mai negri ani ai războiului, între 1940 – 1944. Ajuns la
vârsta maturităţii, tânărul Ioan Sârbovan începe studiile în cadrul Conser
vatorului din Timişoara, la secţia de muzică bisericească. Se căsătoreşte
cu Uina Florica iar familia lor se înmulţeşte cu doi copii extraordinari ce
vor deveni ingineri. În comunism, mulţi ani de zile activitatea corului
bisericesc se întrerupe pentru a fi reluată abia în 1985, sub îndrumarea
neobositului dirijor Sârbovan. Îmbătrânit, îndurerat de moartea soţiei,
şi-a mângâiat ultimii ani cu căldura copiilor şi nepoţilor. S-a stins din
viaţă la Timişoara, find adus să-şi doarmă somnul de veci în pământul
natal al Şagului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

