CURĂȚENIE DE SĂRBĂTORI

Ca de fiecare dată, în preajma sărbătorilor, facem un apel către toți gospodarii din comună să ia măsuri suplimentare
pentru asigurarea ordinii și curățeniei în fața caselor.
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1 DECEMBRIE 2017
VINO SĂ SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!

Primăria și Consiliul Local Șag vă invită în data de 1 decembrie 2017, să participați la manifestările
organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României. Începând cu ora 15:00, copiii din comună
vor împodobi bradul de Crăciun, după care va urma un spectacol de muzică și dans la Căminul Cultural Șag la care sunt invitați să participe toți locuitorii comunei Șag. Vă așteptăm!

Festival cu mâncăruri tradiționale,
fasole la ceaun și muzică bună, la Șag!

MANIFESTĂRILE dedicate Zilei Naționale se vor prelungi și în data de
2 decembrie 2017, când la Șag va
avea loc un festival-concurs de gătit,
promovare a produselor locale și bineînțeles, muzică și dansuri din zona
noastră. Festivalul va avea loc la Căminul Culural Șag și este organizat de
Asociația GAL Timișul de Centru, din
care face parte și comuna noastră,
și care reunește localitățile din zona
centrală a județului Timiș.

Cu această ocazie se va desfășura și
un concurs de gătit fasole la ceaun,
iar fiecare localitate va avea propria
ei echipă. Juriul va desemna cele mai
bune preparate și publicul va putea
degusta câte o porție oferită gratuit
de organizatori.
Vă așteptăm!

Pelerinaj la Mănăstirea Prislop

Transportul va fi asigurat gratuit de
Primăria Șag, iar plecarea se va face
de la ora 07:00, din fața Bisericii or-

EDIȚIA A II-A a Balului Mascat și a
carnavalului „Feeria Iernii” va avea
loc în data de 6 decembrie 2017,
la Căminul Cultural Șag. Evenimentul este organizat de Grădinița Șag
în parteneriat cu Primăria comunei
Șag și îi va reuni pe cei mici, alături
de părinți, într-un cadru mai puțin
neobișnuit, cu măști, costume și
multă voie bună! Pe lângă elevi și
preșcolari s-au anunțat și părinți ce
se vor costuma în diferite personaje, alături de copiii lor. Distracția va
începe de la ora 16.00.
Vă așteptăm!

FESTIVALUL NAȚIONAL
„UN COPIL – O STEA”
ARE LOC LA ȘAG

La eveniment vor participa producători din: Șag, Tormac, Sânmihaiu Roman, Moșnița Nouă, Nițchidorf, Parța, Giroc, Ghiroda, Chevereșu Mare,
Giulvăz, Sacoșu Turcesc, Peciu Nou,
Ciacova și Buziaș. Aceștia vor prezenta produse tradiționale, mâncăruri
specifice, produse meșteșugărești și
multe altele.

ÎN DATA DE 8 decembrie 2017, va fi todoxe Adormirea Maicii Domnului
organizat un pelerinaj la Mănăstirea din Șag. Întoarcerea are loc în acePrislop pentru credincioșii din comuna Șag. Cu această ocazie, ei vor
putea vizita mormântul părintelui Arsenie Boca.

BAL MASCAT CU COPIII
DE LA GRĂDINIȚĂ

eași zi, seara. Toți cei care doresc să
se înscrie, indiferent dacă au mai fost
în acest pelerinaj sau nu, sunt invitați
să se prezinte la Primărie cu actul de
identitate și o copie după acesta.
Pentru înscrieri persoanele de contact sunt Daniel Precup și preotul Florin Băran. Ultima zi pentru înscrieri
este data de luni, 4 decembrie 2017.

ANUNȚ IMPORTANT
Vineri, 24.11.2017, ora 18.30, în sala de consiliu din Primăria Șag va avea loc o ședință de informare și consultare
cu cetățenii comunei Șag! La ședință participă primarul, viceprimarul și angajați ai Primăriei. Vă așteptăm!

ASOCIAȚIA Culturală Total Art, în
colaborare cu Primăria Șag, Asociația Generația Muzicii, cu sprijinul
Consiliului Județean Timiș, organizează în data de 9 decembrie
2017, Festivalul Național de Creație și Interpretare „Un copil – O
stea”, ediția a V-a. Evenimentul va
avea loc la Căminul Cultural din
Șag, cu începere de la ora 11.00.
Festivalul cuprinde secțiuni de
muzică ușoară, folclor, cântece de
iarnă și colinde, soliști instrumentiști. Participă copii din categoriile
de vârstă 5-8 ani, 8 – 10 ani, 11 –
14 ani. Cei mai talentați dintre ei
vor primi premii și mențiuni. Doritorii se pot înscrie în concurs la
doamna Kari Drumof Mihaela, tel.
0768.856.918. Nu se percep taxe
de înscriere. Vă așteptăm!

VINE, VINE,
MOȘ CRĂCIUN!

ÎN PERIOADA 11 – 15 decembrie
2017, la Grădinița Șag vine Moș
Crăciun! Fiecare grupă va avea
propria serbare, iar copiii vor recita poezii și cântece pentru a-l primi pe Moș. Părinții și familiile celor mici sunt invitați să ia parte la
serbările organizate de doamnele
educatoare, cu sprijinul Primăriei.
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ÎN DATA de 17 decembrie, începând cu ora 19.00, la Căminul Cultural Șag va avea loc tradiționalul
spectacol de colinde „Colindăm
Domnului Bun”. Vă invităm să participați la acest frumos eveniment
care păstrează vie tradiția colindului în comuna noastră.

ZONA CHICAGO a suferit de-a lungul timpului de inundații cauzate de
slaba eficiență a sistemului de colectare a apelor pluviale și colmatarea
rapidă a acestuia.

ÎN DATA de 19 noiembrie 2017, între orele 09:30 - 14:00, la Primăria
Șag au fost efectuate consultații
oftalmologice gratuite și s-a efectuat măsurarea tensiunii arteriale
a celor care au participat. Serviciile medicale oftalmologice au fost
efectuate de specialiști din București, folosind aparatură de ultimă
generală, iar doritorii au putu achiziționa și ochelari corespunzători.

LOCURI DE MUNCĂ
ÎN ȘAG

MAGAZINUL „La Doi Pași” din
comuna Șag angajează urgent
vânzătoare. Salariul este motivant. Informații suplimentare pot
fi obținute la telefon 0744.538.759.
SC ARMONIA BUNICILOR SRL
caută infirmiera și bucătăreasă
pentru căminul de bătrâni din Șag.
Pentru informații suplimentare
apelați tel. 0728464611 sau veniți
la sediul firmei de pe strada XI nr.
123, Șag.

Modernizarea clădirilor
dispensarului și farmaciei

Primăria Șag investește în amenajarea
de parcări auto

PE FINAL de an, Primăria Șag desfășoară lucrări ample de amenajare
de parcări pentru autoturisme în mai
multe puncte importante din comună. Este vorba, în primul rând, de sediile instituțiilor publice, parcuri sau
stadionul de fotbal, locuri în care, în
mod frecvent se adună cetățenii și se

simte nevoia acută de spații amena- când vin după copii la școală sau grăjate pentru parcarea autoturismelor. diniță, sau când participă la un eveni„Numărul de mașini din comună a
crescut foarte mult în ultimii ani și
este în continuă creștere. Este foarte
deranjant pentru șoferi când nu au
unde să-și parcheze mașina, atunci

s-au făcut reparații, s-au schimbat cia, aflată în proprietatea comunei, a
ușile, s-a pus gresie și faianță, pentru fost și ea supusă lucrărilor de renoa avea condiții moderne de desfășuvare. Se fac reparații la acoperiș, se
rare a activităților medicale.
renovează pe interior și exterior, se

Astfel, s-a renovat complet interiorul,

Clădirea în care funcționează farma- schimbă geamurile etc.

Haloween la Grădinița Șag
SĂRBĂTOAREA Haloween-ului a

instituțiile, dar anii viitori va trebui să

fost marcată la Grădinița Șag printr-

amenajăm și în alte locații”, a declarat

o activitate extra curriculară prin

primarul Flavius Roșu.

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
ÎN GOSPODĂRII INDIVIDUALE
Instrucțiuni de utilizare a recipientelor

DEȘEURI PERMISE A FI DEPOZITATE

DEȘEURI REZIDUALE (PUBELA NEAGRĂ)
Resturi de carne și pește, gătite sau proaspete,
resturi de produse lactate, scutece/tampoane,
mucuri de țigări, conținutul sacului de la aspirator,
ambalaje contaminate (ce nu mai pot fi curățate).

balaje alimentare), maculatură (caiete, cărți, ziare,
reviste)
• Plastic: PET-uri (suc, apă, bere), folii de plastic,
pungi și ambalaje din plastic, flacoane (șampon,
detergent)
• Metal: doze aluminiu, conserve, tuburi de alimenDEȘEURI RECICLABILE (SACUL GALBEN)
te, folie de aluminiu, tetrapack (cutii de lapte, de
• Hârtie și carton: ambalaje din carton (cutii, amtomate, sucuri)
Atenție: ambalajele din sticlă se colectează separat în recipiente tip clopot de culoare verde, amplasate pe raza localității.
•

SE APROPIE de final lucrările de modernizare efectuate de administrația
locală la clădirea vechiului dispensar,
aflată în proprietatea comunei.

ment. Ne-am propus să începem cu

DEȘEURI INTERZISE A FI DEPOZITATE

• Resturi de fructe și de legume
• Coji de ouă, coji de nucă
Deșeuri voluminoase*
• Frunze, iarbă, buruieni, crengi, flori
• Canapele, mochete, covoare
• Plante de casă, pomi de Crăciun
• Dulapuri, rafturi, saltele
• Rumeguș, fân, paie
• Plăpumi, alte obiecte mari etc.
• Pământ
Deșeuri periculoase
• Păr și blană, dejecții animale
• Baterii uzate, lacuri și vopsele, medicamente expi• Haine vechi din lână, mătase, bumbac
rate, solvenți, uleiuri uzate etc.
• Deșeuri rezultate din amenajarea locuinței
Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Nerespectarea acestei obligații se sancționează conform Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților. Amenzile și penalitățile se stabilesc în baza legilor speciale și a
hotărârilor de consiliu local.

CONTRACTUL DE SALUBRITATE CU RETIM
A FOST APROBAT

PROCEDURILE pentru preluarea
integrală a colectării gunoiului de
către operatorul RETIM intră în linie dreaptă, astfel că, de la 1 ianuarie 2018 să înceapă semnarea contractelor individuale cu locuitorii
comunei.

Primăria a intervenit pentru curățarea șanțurilor în zonele cele mai dificile și la înlocuirea sau montarea de
tuburi noi, din beton, pentru intrările
în gospodării. Lucrarea este una amplă și se desfășoară treptat, pentru
a nu împiedica accesul oamenilor și
mașinilor în gospodării. Chiar și așa,
s-a produs deranj și mizerie, motiv
pentru care ne cerem scuze locuitorilor din acest cartier. Lucrările vor
continua până la finele anului.

CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE GRATUITE

PRIMARUL Flavius Roșu a fost
informat oficial de către Agenția
Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE) că
plângerea prin care primarul solicita luarea de măsuri împotriva
ENEL Banat, ca urmare a căderilor
repetate de curent la care este
supusă comuna noastră. Plângerea a fost însoțită de peste 300
de semnături ale cetățenilor din
localitate.
În răspunsul primit de la ANRE se
arată că a fost inițiată o acțiune
de control pentru verificarea aspectelor semnalate de primar și
că, în situația în care vor fi constatate abateri de la normele privind desfășurarea activităților în
sectorul energiei electrice, se vor
dispune măsurile care se impun,
în conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare.
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Lucrări la șanțurile și podețele
din Zona Chicago

SPECTACOLUL ANUAL
DE COLINDE DE LA ȘAG

RĂSPUNS LA
PLÂNGEREA
ÎMPOTRIVA ENEL
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care copiii au apelat la creativitate și
imaginație pentru a intra în spiritul
sărbătorii de origine americană, dar
preluată și la noi în țară, mai ales în
Banat, unde coincide cu comemorarea morților de către catolici.
Cei mici s-au costumat în tot felul de
personaje, care mai de care mai amuzante, s-au distrat și au dansat, sub
îndrumarea educatoarelor.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna noiembrie

• Hotărârea nr. 68/08.11.2017 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag, din luna noiembrie 2017
• Hotărârea nr. 69/08.11.2017 privind rectificarea de buget
• Hotărârea nr. 70/08.11.2017 privind aprobarea vânzării și însușirii evaluării efectuate, pentru
stabilirea valorii de vânzare a terenului identificat în CF 400145 Șag cu nr. cad. 50114 în suprafață de 793 mp
• Hotărârea nr. 71/08.11.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 13/26.02.2010 privind înființarea
pe lângă Casa de Cultură „Mihai Viteazu” Șag, a ansamblului de cântece și dansuri populare
denumit „Flori de Iasomie”
• Hotărârea nr. 72/08.11.2017 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra
terenului în suprafață de 646 mp identificat în CF nr. 400322 Șag, de pe Butunoi Florin Cosmin
pe numele petentei Ghilezan Ramona
• Hotărârea nr. 73/13.11.2017 privind modificarea H.C.L.. Șag nr. 21/10.03.2017 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare și etajare Grădinița loc. Șag, com. Șag”

La Ședința Adunării Generale a
Asociaților implicați în ADID Timiș,
desfășurată la Timișoara în data de
15.11.2017, primarul Flavius Roșu,
împuternicit să reprezinte comuna,
a votat, alături de colegii primari
ai comunei din zona 1 Timișoara,
contractul de „Delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare-transport al deșeurilor
municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 2 – servicii de
colectare și transport deșeuri Zona
1 Timișoara” cu operatorul RETIM
Ecologic Service S.A., desemnat
câștigător prin Raportul procedurii
de atribuire nr. 1394/31.07.2017.
Tot cu această ocazie a fost votată
aprobarea tarifelor pentru Zona
1. Tariful aprobat pentru colectarea separată și transportul separat
al deșeurilor menajare, inclusiv
fracții colectate separat, pentru
persoanele fizice din mediul rural
este de 2,64 lei/persoană/ lună.
Tariful pentru colectarea separată
și transportul separat al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie, comerț și
instituții, inclusiv pentru fracții colectate separat este de 282,57 lei/
tonă.

SOMAȚII PENTRU
DATORNICI

PENTRU neplata la termenele
scadente ale impozitelor și taxelor locale se percep majorări, fapt
bine cunoscut de către contribuabili și precizat în repetate rânduri
în paginile publicației administrației locale. Biroul de Taxe și Impozite trimite somații celor care nu au
plătit. Dacă nici după trimiterea somațiilor nu se vor achita restanțele
la bugetul local, potrivit Codului
fiscal, se va trece la executare silită, prin popriri pe salarii și pensii.
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Ceremonie de hirotonie și instalare a
noului preot paroh, Florin Băran

COMUNITATEA parohială din Șag,
Protopopiatul Timișoara, a avut parte
în Duminica a 22-a după Rusalii de o
zi memorabilă pentru istoria acestei
parohii, întrucât au participat la hirotonia și instalarea noului lor păstor
duhovnicesc.

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, a săvârșit în biserica cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, împreună cu un sobor de preoți
și diaconi, Sfânta Liturghie. Din sobor
au făcut parte părintele Marius Sfercoci, inspector bisericesc, părintele
protopop Ioan Bude, Protopopiatul
Timișoara I, părintele Gheorghe Săvoiu, fostul preot paroh și alți preoți
invitați. În cadrul slujbei, diac. Florin
Băran a fost hirotonit preot pe seama
parohiei. Răspunsurile liturgice au a explicat înțelesurile duhovnicești
fost date de Corul Parohiei Șag, con- desprinse din pilda bogatului nemidus de Daniel Cornel Vieriu.
lostiv și a săracului Lazăr, relatată de
Evanghelistul Luca (16, 19-31).
După otpustul Dumnezeieștii Liturghii, Mitropolitul Banatului a rostit un Biserica parohiei a fost construită în
cuvânt de învățătură, în cadrul căruia anul 1776, iar fostul preot paroh Ghe-
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orghe Săvoiu a păstorit această comunitate timp de 35 de ani.
Noului preot paroh îi urăm mult succes în activitate, iar preotului Gheorghe Săvoiu îi mulțumim și îi urăm
pensie ușoară!

Aniversații lunii noiembrie

lbu Maria-Diana, Andrei Gabriela-Maria, Andruseac Remus-Stelian, Apetrei
Sorina-Alexandra, Apreutesii Călin-Alexandru, Ardelean Nicolae
abineac Mihaela-Cristina, Bakai-Popiți
Denes-Daniel, Banță Emil, Barbu Florea, Bejinari Andrei, Beltechi Nelu, Belteki
Iosif, Benoit Andreea-Carmen, Blenche
Dumitru, Bodo Emanuela-Ștefania, Boran
Mariana-Claudia, Borobar Ioan, Boțoacă Drăghici-Doru, Buda Flavius, Budiac
Stela, Bugariu Ion, Bujoară Cosmin-Ovidiu, Bulzan Adriana-Loredana, Bundaș
Akos-Nelu-Gică, Burca Florian, Butnaru
Alexandra-Nicoleta
ălin Dumitru, Cenușe Gheorghe, Cereguți Alina-Mihaela, Chiorean Adriana-Daniela, Chira Ana, Chira Florin, Chira
Viorel, Chiribucă Mihai, Chirilă Mariana,
Ciocotiș Ileana, Cioici Octavian, Ciolan
Andreea-Nicoleta, Ciornei Elena, Ciosici
Oana-Cătălina, Ciupei Ileana, Ciupei
Magda-Alexandra, Cîmpian Roxana-Mihaela, Cocean Grigore, Costan Mariana,
Costea Crina-Ioana, Costea Marin, Cranciova Luciliu-Andrei, Crap Florin-Constantin, Crăciun Corina-Cristina, Crișan
Adina-Melania, Crînganu Corneliu-Cosmin, Csonka Ancuța-Florentina
an Livia, Darie Maria, David Elisabeta, Dinu Ionuț-Irinel, Domșa
Daniel-Lucian, Dragomir Marius-Cătălin,
Drăghici Florica, Drăguț Oana, Drosu
Gabriela
gerău Maria, Erdei Arpad-Ioan, Farcaș
Andrei-Iosif, Faul Emanuel-Alin, Faur
Ana-Emilia, Filip Miron, Focșa Gabriela-Ruxandra, Foltrauer Dorina-Simona
ătăianțu Lucian, Găurean Ionel,
Ghenciu-Folker Alexandra-Hilda, Ghibescu Maria, Ghiniță Georgiana-Loreda-
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na, Ghiniță Gheorghe, Giurca Alexandrina-Paula, Giurgiu Cornel-Ciprian, Gîngă
Remus, Glomnicu Adriana, Graur-Berjawi
Oana-Mădălina, Grecu Geanina-Veronica, Grecu Gheorghe, Grozescu Marina
almai Elisaveta, Hemmert Hildegard-Sabine, Hipp Petru, Holdiș
Eugen, Horga Aurelia, Horoba Virgina,
Horvath Francisc, Horvath Ștefan, Huszti
Cornelia, Huțu Emanuela-Rugenia
aducec Daniela-Olimpia, Iaducec Minodora, Ianoșev Adrian, Iepan Valeria,
Indricău Iolanda, Ionescu Anamaria, Ioțcovici Andreea-Corina, Iuhas Corina-Mariana, Jakab Rozalia
apor Antonius, Kocsis Francisc, Kovacs
Elisaveta, Kovacs Jozsef, Kovacs Ladislau
ateș Persida-Raluca, Lazici Ioan,
Lazici Lavinia-Loredana, Lăzărescu
Petru, Leoveanu Alexandru-Crișu, Leu
Silvana-Biliana, Leucuța Gheorghe, Lipai
Ibi-Loredana, Luizescu Mihaela-Brîndușa,
Lupan Cornelia-Maria, Lupu Monica
agiar Piroșca, Mallinger Margareta,
Mariș Anuța, Marocico Georgeta,
Martinecz Flavia, Mayerhoffer Ioan-Teodor, Mazilu Cristian-Doru, Mazilu Ion-Costin, Meszaros Margareta, Mezei Minerva,
Micloș Sabina, Moralciuc Ștefania, Muller
Elisabeta, Muller Otilia, Muresan Niculae,
Muresan Teodor, Mureșan Marian
agy Andrei, Nagy Gabriel-Matei,
Nagy Layos, Nagy Rozalia, Nagy
Victoria-Valeria, Năstase Stelian, Negru
Loredana-Alina
anțir Mihaela-Alina, Parneu-Tamaș
Anamaria, Pastor Simona-Elena,
Pălăduță Silvia, Pălăduță Victor, Pătru Mihaela, Pepelecia Răzvan-Ovidiu, Peticilă
Andreea, Petrescu Costel, Petrescu Mircea,
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Petrescu Ramona-Elena, Petrița Corneliu,
Pistol Adina-Liliana, Pollman Liliana,
Pompaș Andrei-Fănică, Pop Alexandru-Ionel, Pop Alina, Popa Cătălin, Popescu
Corina-Mariana, Popescu Loredana,
Popescu Mihai, Prajan Marcel, Purcar
Denisa-Bianca, Purcărin Dumitru, Purza
Alexandra-Karina, Pușcaș Endre
actei Ciprian, Rad Ioan, Radu Cornel, Radu Maria, Rădulescu Profira,
Rădvan Viorica, Robotă Roxana-Andreea,
Roman Gavrilă, Roșu Flavius-Alin, Roth
Irina-Maria, Rus Alina-Stanca-Ioana, Rus
Lucia, Rus Nicodim, Rus Simion-Adrian,
Rus Voicu-Lucian
amoilă Denisia-Mihaela, Schussler
Martwig, Scunn Petru-Cornel, Secara
Maria, Sfîrnaciuc Mihai, Silaghi Valentin-Nicolae, Sima Manuela, Simboan
Arpad-Aurel, Simion Alexandru, Spânu
Roman, Stanciu Sergiu, Stancu Ileana-Elisabeta-Maria, Stoianov Adriana, Stoianov
Vlad-Dan, Stoici Slavița-Radinca, Suar
Ioan-Valentin, Suru Ion, Surulescu Ilie,
Szucs Alexandru, Șandra Florin-Adrian,
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