OBiectiv principal: Canalizarea Şagului

Anul 2012 ar putea fi anul înfiinţării sistemului de canalizare a comunei
Şag (detalii în pag. 3).
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Interviu cu primarul Venus Oprea: “Şagul are
perspective de dezvoltare extraordinare”
La început de an, Jurnalul de
Şag a stat de vorbă cu primarul Venus Oprea despre stadiul
actual al comunei, direcţia de
dezvoltare pentru noul an şi
priorităţile administraţiei locale.
Reporter: Domnule primar, care este stadiul comunei Şag la început de 2012?
Primar: Având în vedere
criza economică, comuna Şag
a reuşit să treacă relativ bine
peste anul trecut. A fost un
an difcil, dar m-am ghidat
după principiul că fiecare leu
trebuie drămuit. Am efectuat
investiţiile pe care ni le-am
propus şi le-am planificat de
aşa natură încât să fie corelate
cu veniturile. Suntem la zi cu
toate plăţile, nu avem datorii
iar gradul de colectare a ta
xelor şi impozitelor este bun.
R: Ce planuri are Primăria
pentru anul acesta?
P: În primul rând au prioritate
lucrările începute anul trecut.
Vor continua lucrările pentru
extinderea reţelei de electrificare şi iluminat public în zonele
noi. La blocul social trebuie
făcute branşamentele pentru
cele 12 familii. Ştiu cât de greu
le-a fost oamenilor, dar nu va
mai dura mult. Avem toată
documentaţia la zi, sumele
de bani sunt puse deoparte şi
trebuie doar să mai trecem de

procedurile birocratice. Apoi,
în zona Chicago trebuie terminate asfaltările începute de
firma care a dat faliment. Sper
ca şi acolo, până la Paşti să fie
totul gata, întrucât am făcut
toate demersurile şi avem banii alocaţi.
R: Ce proiecte noi aveţi?
P: În ce priveşte investiţiile noi,
ele vor fi realizate în funcţie
de banii pe care îi vom avea
la dispoziţie. Nu vreau să pro
mitem oamenilor mai mult
decât putem face, pentru că
ştim că pe parcurs pot apărea
o sumedenie de piedici. Însă
pot spune că mă voi axa pe
proiectul de canalizare. Este
un proiect de lungă durată,
foarte complex. Anul acesta
vom începe cu proiectarea şi
vom începe să căutăm surse
de finanţare. Mai vrem ca cel
puţin în prima fază să pietruim

drumul în noul PUZ. De asemenea, drumul de legătură între Şag şi Parţa, unde circulă
foarte multe utilaje grele, trebuie reabilitat. Şi mai sunt şi
altele.
R: Aveţi bani pentru toate
aceste investiţii?
P: Din primele estimări, buge
tul pe acest an va fi aproape la
fel cu cel de anul trecut, ceea
ce ne va permite să continuăm
planul de investiţii. Pe lângă
lucrările de investiţii, comuna trebuie să şi funcţioneze:
energia termică s-a scumpit,
iluminatul stradal costă mult,
cheltuielile materiale şi de
întreţinere trebuie şi ele acoperite. Dar comuna Şag are
prevăzuţi toţi bani necesari
pentru a asigura funcţionarea
în condiţii bune pe tot parcursul anului.
(continuarea în pag. 2)
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Interviu cu primarul Venus Oprea: “Şagul are perspective de dezvoltare extraordinare” (continuare)
R: Ce perspective de viitor
are Şagul?
P: Cu toate că a fost criză, în
anul 2011 s-a construit foarte
mult, atât în PUZ-ul nou cât
şi în zona mănăstire şi în alte
zone. Practic au răsărit casele
ca ciupercile după ploaie! Eu
cred că lumea de la oraş are
tendinţa să se refugieze la ţară
şi noi avem posibilitatea să
le oferim o zonă liniştită. De
aceea cred că avem perspective de creştere extraordinare.
Dacă anul acesta bugetul nu
mai creşte, măcar s-au creat
premise pentru ca anul viitor
să avem un buget cu 20% mai
mare.
R: Totuşi, 2012 este un an al
alegerilor.
P: Aşa este şi de aceea le spun
oamenilor ce le-am spus de
când am candidat, din 1996.
Să aibă încredere în mine şi
să fie încrezători în ei. Ceea ce
am promis, am şi făcut. Să vă
întoarceţi în urmă cu vreo 16
ani şi să vedeţi ce s-a făcut de
atunci până acum. Atunci exista asfalt numai până în centrul comunei, acum comuna
este aproape toată asfaltată.
Toată comuna are apă, avem
şi o staţie de tratare modernă.

Nu aveam o grădiniţă aşa cum
trebuie, nu exista capelă pentru ceremoniile funerare. Iluminatul public acoperă toată
comuna şi este modernizat.
Singura şi cea mai grea lucrare rămasă, este canalizarea,
dar pe care o demarăm anul
acesta. M-am gândit pe viitor
la mai multe investiţii, dacă şi
populaţia va creşte, cum ar fi
realizarea unei şcoli noi. Dar
deocamdată ne concentrăm pe
ceea ce este prioritar.
R. Sunteţi un primar longeviv. Care este secretul dvs.
pentru o bună administrare?
P. Eu sunt primar tot timpul. Programul meu este de
dimineaţa până seara. Oamenii
mă abordează inclusiv sâmbăta
şi duminica şi sunt deschis să
discut cu ei. Sigur, nu poţi să
îi mulţumeşti pe toţi, pentru că
mai sunt şi opozanţi. În principal trebuie să menţii echilibrul
între cetăţeni, să fi transparent şi să le acorzi atenţie tuturor. Eu mai mult am discutat cu opozanţii mei, decât cu
oamenii care m-au votat şi mă
apreciază. Am vrut să-i conving că ceea ce am făcut am
făcut bine şi să meargă încă
un mandat cu mine, pentru

că vreau să termin şi să duc
la bun sfârşit ce am început.
Sunt un om corect, cu coloană
vertebrală.
Ca primar şi viceprimar am
prins toate guvernările şi în
fiecare mandat mi-am văzut
de treabă. Pe fiecare mandat
am luat un proiect mare de
investiţie şi l-am dus la capăt.
Pe timpul ţărăniştilor am început proiectul de apă, pe
care l-am terminat, iar acum
doar se extinde odată cu comuna. Pe timpul guvernării
social-democrate, am mers
pe proiectul reţelei de gaz, pe
programul PHARE, practic
gratis. În timp ce majoritatea
primăriilor finanţau cu banii de la contribuabili, noi am
reuşit cu bani europeni. Apoi
am făcut locuinţele sociale în
guvernarea liberală. În guvernarea democrat-liberală am
bătut monedă pe asfaltarea
drumurilor.
Un primar când vrea să facă,
face, indiferent de culoarea
politică. Bucuria mea este că
am avut parte de sprijinul
oamenilor.
Susţinerea unei
majorităţi ample îţi dă forţă să
poţi duce la capăt lucrurile.

Obiective de investiţii în 2012

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(HCL 49/14.12.2011)
Lucrări de investiţie în continuare:
Extinderea reţelei electrice şi iluminat public în PUZ – Zona de Vest;
Execuţie de modernizare, asfaltare străzi în comuna Şag
Lucrări de investiţie noi:
Reabilitare Remiză P.S.I., proiect şi execuţie;
Proiect tehnic pentru canalizare cu staţie de epurare a apelor uzate;
Reparaţii trotuare comuna Şag;
Modernizare Bază Sportivă (vestiare şi tribună, proiect şi execuţie)
Reabilitare arhiva primăriei;
Proiect şi execuţie racordare bloc social la reţeaua de electricitate;
Edificare drum în PUZ – Vest P27/2008;
Lucrări de reabilitare a covorului asfaltic pe strada a II-a, de la secţia mecanică
până la DJ593.
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Consiliul Local şi Primăria
Şag au decis ca anul acesta să
ia în piept problema spinoasă a
canalizării comunei Şag. Astfel, în planul de investiţii pe
2012, a fost introdus obiectivul
realizării unui nou proiect, cu
staţie de epurare proprie.
“Conform legislaţiei europene, până în 2016 toate comunele periurbane trebuie să
aibă canalizare, iar aceasta a
devenit prioritatea noastră”,
spune primarul Venus Oprea.
Un drum anevoios
În anul 2008, Primăria Şag era
printre primele care depuneau
documentaţia pe măsura 322
pentru un sistem de canalizare racordat la canalizarea
Timişoarei. Acesta avea avantajul că era mai puţin scump
şi mai uşor de pus în practică.
Primăria Timişoara s-a angajat atunci că va veni cu ţevile
până la “curbă”. Proiectul a
fost conform, dar la ieşirea pe
teren, inspectorii au constatat
că partea timişoreană nu a realizat lucrările necesare şi prin
urmare proiectul a fost respins.

UN NOU PROIECT
Abandonată ideea de a se racorda la canalizarea Timişoarei,
comunei Şag îi rămâne doar
soluţia de a-şi face un sistem
propriu, care să cuprindă şi o
staţie de epurare autonomă.
“Proiectul de canalizare
presupune realizarea unei
documentaţii foarte complexe,
care va include
refacerea
studiului de fezabilitate şi un
proiect de canalizare cu staţie
proprie. Ne vom folosi de studiul existent, dar va trebui să-i
facem modificări substanţiale”,
explică secretarul comunei Petru Niergeş.

FINANŢAREA
Partea cea mai dificilă va fi
găsirea surselor de finanţare.
“E nevoie de foarte mulţi bani,
aşa că va trebui să îi strângem din mai multe surse.
Totuşi, facem parte din Zona
Metropolitană şi dialogăm cu
instituţiile şi Aquatimul. Ne
vom coaliza forţele noastre cu
ale Consiliului Judeţean şi ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare. Ne vom baza
în parte pe bugetul nostru,
dar analizăm şi oportunitatea
contractării unui împrumut”, a
explicat primarul.

Noul PUG este pregătit să intre în vigoare

ULTIMELE PROCEDURI
ÎNAINTE DE ADOPTARE
Planul Urbanistic General
(PUG-ul) “S-au stabilit direcţiile
şi structura finală a PUG-ului. Urmează avizele şi aproba
rea în Consiliul Local. Au fost
făcute două dezbateri publice,
la care au participat cetăţenii
interesaţi. Propunerile preluate
de la cetăţeni au fost transpuse
în practică în proiectul de PUG”,
a declarat secretarul comunei,
domnul Petru Niergeş.

DOUĂ INVESTIŢII MARI S-au
anunţat la ŞAG
Avantajul noului PUG este
că va permite investitorilor să

Urbanistice Zonale) pentru hale
industriale de mari dimensiuni.
Primul este un centru logistic
pe 17 hectare iar al doilea este
o investiţie pe 4 hectare în domeniul pieselor auto. Aceste
investiţii vor aduce impozite mari
la buget”, spune primarul.

vină să dezvolte afaceri la Şag,
existând deja mai multe demersuri în acest sens. Primarul Venus Oprea ne-a dezvăluit că
există doi investitori mari care au
planuri să se aşeze pe teritoriul
Şagului.
“Două companii mari au venit
la primărie cu PUZ-uri (Planuri

“Mai mult decât atât, există şi
planul de centură care va intra şi
pe teritoriul Şagului. Firmele mari
au interesul să iasă din oraş şi să
se mute aproape de centură. Noi
am prevăzut în partea de nord o
zonă pentru industrie, care va fi
foarte atractivă. Comuna se va
dezvolta şi vor fi create locuri de
muncă”, a mai spus acesta.
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Demersuri pentru drumul Chişoda - Şag

Comunele Şag şi Giroc vor
să construiască un drum nou
care să le lege una de alta. La
sfârşitul anului 2011, primarul Venus Oprea a discutat
pe larg cu primarul Girocului,
domnul Iosif-Ionel Toma, despre oportunitatea realizării
unui drum între Mănăstirea
Şag şi Chişoda.
PRIMELE DEMERSURI
“Am discutat cu primarul Girocului şi am căzut de acord
să începem împreună demersurile pentru acest proiect.
Ei au intenţii serioase pentru
această investiţie şi au şi capacitatea financiară să îl pună
în practică”, a spus primarul.
În practică este vorba de circa
2,5 km pe partea Chişodei şi
3,3 km pe partea dinspre Şag,
ocolind poligonul militar. Astfel, se va face legătura între
Chişoda şi Şag, nu pe drumul
european, ci pe un drum nou.

ce va apărea şi centura de Sud. În al
Giroc
doilea rând, Girocul
este interesat să aibă
o legătură directă
cu Mănăstirea şi cu
zona de agrement de
la Şag. Pentru Şag
drum de
Poligon
legătură
este important să lege
zona nouă de case de
Timişoara,
pentru
ca locuitorii să aibă
acces cât mai rapid
către diferite zone
din oraş. “Am discutat pe această temă şi
Mănăstire
Şag
cu Preasfinţitul Nicolae Corneanu şi cu
În acest moment există nişte
măicuţele şi sper că împreună
drumuri agricole, dar nu sunt
vom reuşi să urnim acest proipracticabile.
ect”, a concluzionat primarul.
Chişoda

PROIECT AVANTAJOS
Proiectul este important
din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este clar
că zona la sud de Timişoara
se va dezvolta, mai ales după

Înfiinţarea claselor pregătitoare
Guvernul a decis ca începând cu toamna acestui an,
copiii care au împlinit vârsta
de 6 ani vor intra în clasele
pregătitoare. Primăriile sunt
obligate să ia măsuri pentru a
asigura spaţii corespunzătoare
pentru noile clase. În acest
moment, Şcoala Şag nu dispune de spaţii adecvate, de
aceea se caută soluţii pentru
ca la toamnă cei mici să poată
intra în clasa pregătitoare.

ca, dacă nu ne-o donează, în
ultimă instanţă să ne-o vândă,
pentru că suntem blocaţi cu
ea” spune primarul.

“Acum că s-a schimbat legea învăţământului şi trebuie
trimişi copiii mici la grupele
pregătitoare, noi nu suntem pregătiţi. Nemulţumirea
Primăriei şi Consiliului Local
este faptul că am făcut demersuri de a prelua şcoala veche
de la biserica catolică, dar
fără rezultat. Am făcut dezmembrarea şi le-am solicitat

Pentru copiii mici trebuie
asigurate alte condiţii, iar
câteva clase în plus sunt o
problemă atunci când nu
există spaţiu. Primăria ar vrea
să repare clădirea veche şi să
o extindă, dar nefiind în proprietatea sa, nu are dreptul
legal de a investi bani în ea.
În special acoperişul necesită
reparaţii urgente.

TAXE ŞI IMPOZITE

Serviciul Taxe şi Impozite
informează cetăţenii comunei Şag că au dreptul la
o bonificaţie de 10% dacă
îşi achită taxele şi impo
zitele până la data de 31
martie 2012. De asemenea,
societăţile comerciale sunt
rugate să vină la Primărie săşi reactualizeze patrimoniul
în vederea recalculării dărilor
către bugetul local

CĂSĂTORII
Chiticariu Irinel cu
Olaru Cristina
Prăjan Constantin cu
Popescu Viorica
Casă de piatră!

DECESE
Ciucia Ioan
Ciucia Ioan-Rafael
Toth Doina
Toth Mihai
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

