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Stadiul lucrărilor
pe cele mai importante șantiere din Șag

Trei șantiere importante pentru comunitatea din Șag sunt în
derulare, anul acesta. Pentru toate acestea, au fost făcute demersuri
astfel încât să fie finanțate din surse externe, ceea ce s-a și reușit.
Lucrările pentru extinderea grădiniței din comună sunt in linie
dreaptă. După ce au fost demarate în vara acestui an, lucrările s-au
desfășurat fără probleme importante, astfel că stadiul lor este unul
avansat. Au fost construiți pereții parterului, s-a turnat șapa, iar în
prezent se lucrează la elevația etajului.
Centrul medical Socia Comunitar din Șag este, de asemenea, o
investiție care a pornit anul acesta, în primăvară, după ce s-au obținut
fonduri europene pentru construirea lui, în cadrul Programului
Operațional Capital Uman, prin Grupul de Acțiune Locală ”Timișul
de Centru”. Acesta este construit pe strafa a II-a, în locul terenului
sintetic de sport, și urmează să gazduiască mai multe cabinete medicale

de diferite specialități, pentru a oferi sprijinul necesar celor aflați în
nevoie.
Pe de altă parte, o altă lucrare dedicată în special tinerilor din
comună și finanțată de Ministerul Dezvoltării, prin CNI, prinde
contur. Este vorba despre sala de sport din Șag, unde s-a turnat fundația,
apoi au început lucrările pentru edificarea construcției. Au fost deja
construite și tribunele, iar dacă nu vor apărea situații neprevăzute, sala
de sport ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.
La final, noua sală de sport va fi una modernă, încăpătoare, cu
o capacitate a tribunelor de 102 locuri. Sala va fi dotată cu vestiare
moderne pentru sportivi și staff-ul tehnic și va beneficia de un cabinet
medical pentru sportivii care activează în cadrul cluburilor din comună.
Valoarea totală a obiectivului se ridică la aproximativ 6,5 milioane
de lei.

2

Campanie de curățenie de toamnă

Primăria Șag a organizat, și anul acesta, campania
de colectare a deșeurilor vegetale, care se desfășoară

până în 5 noiembrie 2021. Autoritățile fac apel la
cetățeni ca, până la această dată, să depună deșeurile
vegetale în fața gospodăriilor, pe domeniul public,
fără însă a perturba lucrările care se desfășoară în
localitate.
Coordonatorul acestei campanii este domnul
viceprimar Kapor Antonius, care poate fi contactat
la numărul de telefon 0744394132 pentru eventuale
probleme sau decalaje apărute în cadrul acestei
acțiuni.

Retim a distribuit sacii galbeni pentru deșeuri reciclabile

Timp de două zile, reprezentanții companiei

Retim s-au aflat în comuna noastră, pentru a
comercializa sacii galbeni, special destinați colectării
de deșeuri reciclabile. Cu această ocazie, au fost
cumpărate aproximativ 200 de role cu saci galbeni,
iar reprezentantii Retim au făcut apel la locuitorii
comunei să nu depoziteze deșeurile reciclabile în saci
de altă culoare, întrucât aceștia nu vor fi ridicați.
Pentru a se asigura că sacii conțin doar reciclabile,
muncitorii care colectează deșeurile trebuie să vadă
conținutul lor, astfel că este obligatoriu ca acești saci să
fie transparenți.

Câinii vagabonzi, în continuare o problemă

O problemă tot mai acută, semnalată de locuitorii comunei noastre se referă la câinii vagabonzi. Există
mai multe persoane care hrănesc aceste animale, iar atunci când sunt chemați hingherii pentru a le ridica, le
adăpostesc în curte, ulterior, lăsându-le din nou pe străzi.
Cu toate că îngelegem cu toții dragostea față de animale, acești câini care sunt fără stăpâni pot deveni
agresivi și putem ajunge la situații tragice. Astfel, autoritățile locale fac apel la cetățenii din comună să nu mai
hrănească animalele de pe străzi, iar dacă își doresc cu adevărat să facă un lucru bun pentru ele, să le adopte
și să le îngrijească așa cum se cuvine, în propriile gospodării.
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Programul Școală
după școală va fi implementat la Șag

Ca urmare a consultarii părinților, copiilor, cadrelor
didactice și a întregii comunității locale, Școala
Gimnazială Șag, prin Consiliul de Administrație, a
hotărât organizarea programului ,,Școală după Școală”, în
unitatea de învățământ.
„Acest program a fost elaborat pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor beneficiarilor direcți – elevii,
și indirecți – familile acestora, cadrele didactice și
comunitatea, întrucât există în comuna noastră copii
care, la sfâșitul programului, sunt preluați de bunici,
cunoștințe ale familiei sau sunt duși la un After School
din oraș.
De asemenea, am avut în vedere analiza rezultatelor
la învățăură și a indicatorilor progresului școlar, care

evidențiază corelația dintre succesul școlar cu sprijinul
în învățare și mediile socio-economice sau familiale de
proveniență ale elevilor, după cum exemplificăm mai jos:
• Copiii provenind din familii cu venituri modeste
rămân în urma celor mai înstăriți deoarece nu au destule
cărți, nu au resurse moderne de învățare și descoperire, și
nici posibilități de petrecere a timpului liber cu impact
pozitiv asupra dezvoltării personale;
• Performanțele scăzute în activitatea școlară au ca
efect demotivarea elevilor, care se manifestă ca un proces
progresiv și cumulativ de scădere a implicării în propria
dezvoltare, pe masură ce se îndepărtează de start;
• Copiii proveniți din familii cu venituri
corespunzătoare, dar foarte ocupate, care nu le pot oferi
suport specializat în efectuarea temelor și petrecerea
timpului liber înregistrează probleme de dezvoltare
personală, fiind nevoiți să petreacă mult timp singuri
acasă, în compania televizorului sau a computerului,
până părinții ajung acasă de la serviciu;
• Copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate,
rămași acasă în grija unor vârstnici sau a unor persoane
cu grad scăzut de educație sau care au slabe posibilități de
a le oferi sprijin în învățare, în etapa manualelor digitale,
nu reușesc să obțină rezultate pe măsura potențialului pe
care îl au”, transmit reprezentanții Școlii Gimnaziale Șag.
Prin urmare, autoritatea locală va sprijini financiar
acest proiect, consolidând astfel preocuparea pentru
educația tinerilor.

Lucrările de canalizare
Se lucrează într-un ritm
susținut la introducerea sistemului
de canalizare în comuna noastră,
ajungându-se, în acest moment,
la un stadiul de aproximativ 60%
din lucrări finalizate.
”Știm că peste tot pe unde se
lucrează se crează un disconfort
major pentru locuitorii din
zonă, dar suntem în permanență
pe străzile comunei, pentru a
supraveghea buna desfășurare a
lucrărilor și pentru a răspunde
la sesizările tuturor. Suntem în
asentimentul dumneavoastră, însă

vrem să înțelegeți că, din păcate,
orice șantier presupune deranj.
Când se vor finaliza lucrările,
cel mai probabil în vara –
toamna anului viitor, vom
merge pe fiecare stradă pe care
s-a intervenit, pentru a verifica
zona și a ne asigura ca totul
este adus la stadiul dinaintea
lucărilor”, a spus viceprimarul
Kapor Antonius.
Pentru orice neregulă sesizată,
vă recomandăm să luați legătura
cu domnul viceprimar, la
numărul de telefon 0744394132.
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Proiectul “TERENURI PENTRU TINERI”
a intrat în linie dreaptă

În luna august, Consiliul Local Șag a adoptat Hotărârea nr. 47/13.08.2021, privind aprobarea Regulamentului pentru
stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
Astfel,
- începând cu data de 06.09.2021 până în data de 08.10.2021 persoanele interesate au putut depune, în atenția
Comisiei Locale de punere în aplicare a Legii 15/2003, dosarele privind solicitarea unui teren, la Registratura Primăriei
comunei Șag.
- Dosarul conține în mod obligatoriu documentele stabilite în art.7 aliniat 1 din anexa 1 la HCL Șag nr.47/13.08.2021.
- Cei care au depus anterior o cerere pentru loc de casă au fost nevoiți să redepună solicitarea, conform modelului
aprobat prin Regulamentul actual.
- Regulamentul de atribuire, dar și documentele necesare pot fi consultate atât la Avizierul Primăriei, cât și pe pagina
www.primariasag.ro, în secțiunea „Hotărâri 2021”.

PRIMĂRIA ȘAG
DATE DE CONTACT
Primar

0742268223

Viceprimar

0744394132

Consilier
al primarului

0740364503

Poliția locală

0742268231

Stare civilă

0756013060

Taxe
și impozite
Urbanism
Asistență
socială
Biroul
agricol

0256/395368
0256/395368
0256/395368

0256/395368

Serviciul
voluntar pentru
situații de
urgență

0766840900
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ANUNȚ IMPORTANT
Conform noilor Horărâri ale Guvernului, începând
din 25 octombrie 2021, accesul persoanelor în incintele
instituțiilor publice este permis doar celor care fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de
ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi
de 48 de ore. De asemenea, au acces în instituțiile publice
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2.
Pentru a veni în sprijinul tuturor cetățenilor care au
nevoie de serviciile noastre (nevaccinați, fără teste sau care
nu au trecut prin boală) ne vom concentra activitatea online iar în situații de urgență (eliberare certificat de deces,
certificat de naștere și altele asemenea) vom lua măsurile

necesare pentru asigurarea accesului tuturor la servicii, prin
metode care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii SARS-CoV-2 (telefonic, în spații deschise etc).
Intrarea în Primăria Șag se va face exclusiv pe strada a
VII-a, unde vor fi verificate documentele necesare, înainte de
pătrunderea în instituție.

Viața unei femei, salvată de agentul Poliției Locale Șag
Intervenție mai puțin obișnuită,
la Șag. Polițiștul local a intervinit
după ce a văzut o mașină ce părea
abandonată, pe câmp.
Imediat, agentul Adrian Drăgan,
din cadrul Poliției Locale Șag, a

acționat. În interiorul mașinii, a
găsit o femeie care a încercat să se
sinucidă, ingerând nu mai puțin de
50 de pastile. Polițistul local a făcut
imediat apel la medici, iar un echipaj
SMURD a preluat-o pe femeie și a
transportat-o la Spitalul Judetean
Timișoara, pentru acordarea de
îngrijiri medicale.
În urma intervenției prompte a
agentului de poliție, femeia a fost
salvată și este acum în siguranță.
Pe această cale, îi transmitem
mulțumiri și felicitări agentului
Adrian Drăgan, care, prin intervenția
sa, a salvat o viață!

Respectați limitele de viteză în localitate

Nu depozitați deșeuri pe domeniul public

De mai multă vreme, pe străzile din comuna noastră
s-a constatat că se circulă cu o viteză mult peste cea legală.
Din această cauză, au avut loc inclusiv accidente, un copil
fiind lovit de mașină.
Astfel, poliția locală face apel la conducătorii auto să
respecte limitele de viteză impuse.
În plus, autoritățile anunță că, pe lista de proiecte
în desfășurare se află inclusiv montarea de calmatoare de
viteză. De asemenea, urmează ca, după ce se finalizează
lucrările de introducere a canalizării în comună, să fie
construite și mai multe sensuri giratorii.

Locuitorii din Șag au obligația să își întrețină spațiile verzi
din fața caselor. Vrem, cu toții, să avem o localitate-exemplu
pentru orice comunitate și tocmai de aceea este necesar să avem
curățenie la stradă.
Autoritățile fac apel la locuitori, să nu mai depoziteze în fața
casei materiale de construcții fel de fel, pietre, cuști de câini și nici
utilaje agricole, întrucât riscă să fie sancționați contravențional.
De asemenea, facem apel la locuitorii comunei să nu mai
dea foc la resturi vegetale sau orice alt tip de deșeuri, mai ales că,
în fiecare săptămână, miercuri, începând cu ora 16.00, resturile
rezultate din tunderea ierbii pot fi depuse în locul special amenajat
din vecinătatea primăriei.
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Centrul de Vaccinare din Șag
a fost redeschis

medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în
strategia națională de vaccinare;
v persoanelor cu risc mare de expunere: personal
medico-social și din învățământ.
Accesul la vaccinare este permis și altor categorii
populaționale, care au cel puțin 6 luni de la administrarea
dozei 2 de vaccin, indiferent dacă au istoric de trecere prin
boală.

Important!
Centrul de vaccinare din Șag a fost reedeschis și este
funcțional în zilele de luni, miercuri și sâmbătă, între orele
14.00 și 20.00, la Căminul Cultural de pe strada a VIII-a,
nr. 13-15.
Cei care doresc să se imunizeze împotriva COVID 19
pot să apeleze numărul de telefon 0731.230.298 pentru
a-și face programare. De asemenea, în continuare se pot
face programări pentru vaccinare pe platforma națională
disponibilă, ROVACCINARE.

Administrarea dozei 3 de vaccin
Din data de 28.09.2021 a început administrarea
dozei 3 pentru persoanele care au cel puțin 6 luni de la
administrarea dozei 2
➡ Centrul de vaccinare din Șag asigură imunizarea cu
vaccinul produs de Pfizer BioNTech, doza 3 fiind valabila
indiferent dacă primele două doze au fost făcute cu serurile
produse de Astra Zeneca sau Moderna
➡ Programarea persoanelor pentru administrarea
dozei de rapel (doza 3) se va realiza prin mijloacele deja
cunoscute, inclusiv prin prezentarea directă în centrele
de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de
programare la vaccinare
➡ Beneficiarii vor primi adeverințe de vaccinare unde
va fi specificată schema de vaccinare, cu menționarea celor
trei doze efectuate
Doza 3 este ferm recomandată:
v persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme
severe - persoane vulnerabile: cei peste 65 de ani, cu boli
cronice (indiferent de vârstă), persoanele din centrele

Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile
pe bază de ARN mesager, indiferent de schema inițială.
Astfel, persoanele vaccinate cu Astra Zeneca vor primi
doza 3 cu unul dintre vaccinurile produse de companiile
Pfizer&BioNTech sau Moderna.
Având în vedere că în România imunizarea cu
Johnson&Johnson a început la data de 4 mai, pentru
persoanele imunizate cu acest vaccin nu este necesară,
la acest moment, administrarea dozei de rapel. Detaliile
privind această recomandare vor fi stabilite în perioada
următoare, pe măsură ce vor fi disponibile noi date
științifice.
Reiterăm cetățenilor necesitatea și importanța
vaccinării împotriva COVID-19 pentru toate persoanele
de peste 12 ani, în interes individual și al sănătății publice,
prin reducerea cazurilor severe și a deceselor.
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Noile restricții decise de Comitetul Național
pentru Sitauții de Urgență

Noile restricții decise de Comitetul Național
pentru Situații de Urgență (CNSU) prevăd instituirea
carantinei de noapte, între orele 22.00 și 05.00,
închiderea magazinelor la ora 21.00, și accesul în
timpul zilei în centrele comerciale sau alte magazine
doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală.
Iată lista resticțiilor care au intrat în vigoare în 25
octombrie 2021!
– interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile,
circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei,
în intervalul orar 22.00-05.00, cu anumite excepții;
– interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile,
desfășurării activității operatorilor economici care
activează în domeniul comerțului/prestărilor de
servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul
orar 21.00-05.00;
– activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în
interiorul clădirilor și la terase să fie permisă până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul
orar 05.00-21.00;
– interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci
pentru o perioadă de 30 zile, precum și organizarea și
desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri,
mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor;
– interzicerea participării spectatorilor la
competițiile sportive;

– accesul la toate activitățile și evenimentele
organizate în perioada de 30 de zile, conform
prezentei hotărâri, să fie permis doar persoanelor
vaccinate sau trecute prin boală;
– organizarea programului de lucru în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin
50% din angajați;
– accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice
centrale și locale, operatorilor economici, care
funcționează în clădiri de birouri private, să fie
permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării,
trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;
– abilitarea Ministerul Educației în vederea
emiterii ordinului de ministru privind modificarea
structurii anului școlar 2021-2022;
– instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, în toate spațiile publice închise și deschise,
precum și la locul de muncă și în mijloacele de
transport în comun.
Excepțiile la carantina de noapte:
a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
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b) deplasarea persoanelor în interes profesional,
inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală
care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță,
precum și pentru achiziționarea de medicamente;
d) deplasări în afara localităților ale persoanelor care
sunt în tranzit sau efectuează călătorii, al căror interval
orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin
bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
e) deplasarea persoanelor din motive justificate,
precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități
ori decesul unui membru de familie.
Ulterior, s-a revenit cu o nouă hotărâre, în care
au fost reglementate accesul în anumite centre
comerciale:
Art.1 - (1) Se propune ca accesul în incintele
operatoriilor economici care au ca obiect principal de
activitate comercializarea produselor nealimentare să fie
permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a
zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică
unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și
parcurilor comerciale precum și benzinăriilor.
Art.2 - Se propune exceptarea de la măsura de
interzicere a accesului în incintele instituțiilor publice
centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor
economici cu capital public, aplicabilă persoanelor care
nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele

180 de zile sau nu prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore și a următoarelor categorii:
a) participanții în cadrul procedurilor administrative
derulate pentru motive de ordine și siguranță publică;
b) participanții în cadrul procedurilor judiciare,
disciplinare, contravenționale sau administrativjurisdicționale;
c) persoanele care necesită acces la servicii medicale
și prestații sociale;
d) persoanele care se deplasează la centrele de
vaccinare în vederea administrării vaccinului.
Art.3 - Se propune exceptarea de la măsura de
interzicere a accesului în centrele și parcurile comerciale
aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării sau
trecerii prin boală în ultimele 180 de zile a:
a) persoanelor care se deplasează la serviciile publice
comunitare ce funcționează în cadrul acestora dacă
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore și fac dovada deplasării în acest scop
prin prezentarea unui document justificativ în format
letric sau electronic;
b) persoanelor care se deplasează la centrele de
vaccinare în vederea administrării vaccinului și pentru
care sunt stabilite culoare dedicate și controlate de
intrare, deplasare și ieșire.
Art.4 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre
produc efecte doar în situația aprobării lor prin
acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale
conducătorilor ministerelor sau organelor administrației
publice centrale.

