ŞAGUL are peste 3.000 de locuitori

Rezultatele provizorii ale recensământului arată o creştere cu 10% a
populaţiei Şagului (detalii în pag. 2).

Jurnalul de Sag
,
anul VI ♦ nr.11 ♦ noiembrie 2011 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Şagul aderă la proiectul european Conurbant

Editorial

Primăria Şag şi Primăria
Timişoara au semnat un
parteneriat de colaborare pen
tru includerea comunei noastre
într-un program european de
protecţie a mediului - “Conur
bant”. Proiectul se derulează în
perioada mai 2011-mai 2014 şi
vizează posibilitatea accesării
unor fonduri europene, prin
cipala ţintă fiind economisirea
energiei şi reducerea emisiilor
de CO2.
„Am aderat la Pactul Primarilor
apoi ne-am alăturat Timişoarei
în
proiectul
“Conurbant”
pentru că şi comuna noastră
începe să se confrunte cu po
luarea specifică aglomerărilor
urbane. Ne interesează să
învăţăm de la alte localităţi eu
ropene metode de rezolvare a
problemelor de mediu. Sperăm
ca în acest fel să putem obţine
şi fonduri europene”, a declarat
primarul Venus Oprea.
Conform protocolului sem
nat, în prima fază Şagul va
primi suport pentru realizarea
inventarului de bază al emisi
ilor, trasarea unor măsuri de
eficienţă energetică şi elabora
rea unui Plan de Acţiune pri
vind Energia Durabilă. Pe ter
men lung, comuna noastră
va colabora, va face schimb
de informaţii şi de bune prac
tici cu autorităţile publice ale
localităţilor din cele şapte ţări
implicate în proiect.

Dragi Şăgeni,

Componenta
educativă a
proiectului va asigura infor
marea locuitorilor cu privire la
reducerea gazelor cu efect de
seră şi promovarea compor
tamentului responsabil faţă
de natură, schimbarea modu
lui de viaţă şi a percepţiei lo
cuitorilor asupra implicaţiilor
propriilor acţiuni în favoarea
dezvoltării durabile.

PACTUL PRIMARILOR

Este o iniţiativă a Comisiei
Europene, prin care peste
3.000 de primari europeni,
din localităţi care însumează
peste 137 milioane locuitori,
s-au angajat să reducă emisi
ile de CO2 cu peste 20% până
în 2020. Aderând la Pactul
Primarilor, edilii se obligă să
economisească energia, să
promoveze energia din surse
regenerabile şi să-şi sensi
bilizeze cetăţenii faţă de pro
blema energiei.

Cu toţii am
ştiut, înainte de
recensământ,
că Şagul a
crescut şi că
are mai mulţi locuitori. În ultimii 10 ani, la noi în comună
s-au construit foarte multe
case şi am primit în comunitatea noastră noi locuitori.
Unii s-au integrat foarte bine
şi se implică activ în viaţa
comunităţii. Alţii au fost mai
rezervaţi, şi-au stabilit aici
reşedinţa, însă viaţa lor
gravitează către Timişoara.
Şi unii, şi alţii, sunt foarte
importanţi pentru comuna
noastră. Noi ne-am dori ca şi
cei din urmă să participe mai
mult la viaţa comunităţii, deşi
uneori există motive obiective
pentru care nu reuşesc.
Şagul a avut întotdeauna deschidere faţă de toată lumea şi
de aceea vreau să-i asigur şi
pe cetăţenii mai noi ai comunei că sunt cu toţii bineveniţi.
Totodată sunt convins că noi
toţi avem multe de învăţat
de la fiecare dintre ei şi că
aportul lor la viaţa comunităţii
va aduce mari beneficii
dezvoltării ulterioare a comunei.

Venus Oprea, primar
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Recensământ: populaţia Şagului a crescut cu 10%
Primele date ale recensă
mântului au fost publicate şi,
deşi sunt încă provizorii, ele
arată că populaţia comunei
Şag a crescut cu 10% în ultimii
9-10 ani. Practic, de la 2.754
locutori câţi erau înregistraţi
la recensământul din 2002,
numărul de locuitori a ajuns la
3.036 în 2011. Astfel, Şagul a
mai urcat o treaptă în ierarhia
comunelor şi a trecut în rândul
celor de gradul II.
„Recensământul
ne-a
arătat un lucru pe care noi îl
ştiam deja: că populaţia comu
nei a crescut semnificativ. Însă
ceea ce recensământul va face
este să stabilească oficial un
număr. Iar de acest număr de
pind foarte multe lucruri, cum
ar fi finanţarea de la bugetul
statului, care se face şi după
criteriul populaţiei. Prin faptul
că am trecut de 3.000 de locu
itori, am avansat un grad în
ierarhia comunelor şi asta va
avea consecinţe practice foarte
importante pentru noi”, a ex
plicat primarul.
Trebuie spus că Şagul este
una dintre puţinele comune din
judeţ şi din ţară, care au înre
gistrat o creştere a numărului
de locuitori, tendinţa generală
fiind una de scădere, atât la

Localitatea
2002
2011
Evoluţie
Timişoara
317.651 301.761
-5%
Dumbrăviţa
2.672
7.014
+162%
Ghiroda
4.909
6.177
+26%
Giarmata
5.414
6.045
+12%
Giroc
4.295
7.667
+78%
Moşniţa Nouă
4.313
5.454
+26%
Parţa
1.750
2.120
+21%
Săcălaz
6.242
6.660
+7%
Sânmihaiu Român
4.389
5.758
+31%
Şag
2.759
3.036
+10%
sat cât şi la oraş. În judeţul trecând de la 7.504 la 22.189
Timiş doar comunele din ju locuitori (mai mult decât unele
rul Timişoarei au înregistrat o municipii), pe seama unui
creştere semnificativă, în timp boom imobiliar ce a determinat
foarte multe au suferit pierderi. extinderea oraşului pe teritori
Motivul principal este, fără ul său. Fenomenul este valabil
îndoială, stabilirea orăşenilor şi pentru Şag, marele obsta
în zona periurbană, unde au col fiind însă groapa de gunoi,
posibilitatea să locuiască la care i-a alungat pe mulţi inves
casă şi să ducă un trai mai titori şi pe orăşenii dornici să
îşi construiască o casă lângă
liniştit.
oraş, acţionând ca o adevărată
La acest capitol, mult mai barieră în calea dezvoltării ur
bine decât Şagul stau comune banistice a Timişoarei către
asemănătoare precum Girocul, sud. „Am purtat multă vreme
care în aceeaşi perioadă de după noi povara acestei gropi
referinţă a crescut de la 4.295 la de gunoi, dar eu sunt convins
7.667, Dumbrăviţa, de la 2.672 că în scurt timp vom scăpa de
la 7.014, Moşniţa Nouă, de la finitiv de această problemă”, a
4.313 la 5.454 sau Sânmihaiu mai spus primarul.
Român, de la 4.389 la 5.758
finale
ale
(vezi tabel). La nivelul ţării, cel Cifrele
mai spectaculos exemplu este recensământului vor fi publi
comuna Floreşti de lângă Cluj, cate oficial abia în vara anului
a cărei populaţie s-a triplat, viitor.

Ştiri pe scurt
AJUTOARE UE

Primăria a început distribuţia
ajutoarelor primite de la Uniu
nea Europeană. Este vorba
d e s p r e
produse
alimentare
de strictă
necesitate.
De aceste
produse au parte cei cu veni
turi reduse, persoanele cu
handicap grav şi şomerii.

PLATA SUBVENŢIILOR

GUVERNUL a aprobat recent o
hotărâre prin care dă drumul
la banii destinaţi sprijinirii
agricultorilor.
ÎNCEPÂND cu data de 16 oc
tombrie a început să fie acor
dat un avans în valoare de 42
de euro/ha din banii euro
peni reprezentând sprijinul pe
suprafaţă. Diferenţa de 130 de
euro/ha (până la 172 de euro/

ha) va fi achitată începând cu
luna decembrie a acestui an.
SPRIJINUL
financiar
in
clude ajutoare de 42,54 mi
lioane de lei, pentru plata
primelor de asigurare. Plăţile
se derulează începând cu data
de 16 octombrie 2011 şi se vor
desfăşura până în decembrie
2012, în funcţie de categoria
producătorilor agricoli benefi
ciari.

3

Jurnalul de Sag
,
Legea pentru igienizarea terenurilor

V-aţi întrebat vreodată cum
reuşesc occidentalii să aibă
acele peisaje perfecte, cu iarba
mereu verde, cu satele bine
conturate şi fiecare copac
parcă desenat pe un fundal
idilic? Secretul lor este foarte
simplu: orice teren trebuie per
manent curăţat şi întreţinut de
proprietar, iar cei care nu fac
acest lucru sunt sancţionaţi.
Situaţia de la noi este pe cale
să se chimbe radical prin adop
tarea legii pentru igienizarea
terenurilor.
Terenurile
nelucrate
trag în jos agricultura
În ultimii ani suprafeţele necul
tivate au ajuns la aproape 15%
din totalul suprafeţei arabile,
adică 1,2 milioane de hectare
din 8,2. Situaţia este deose
bit de îngrijorătoare în judeţul
nostru unde, în ciuda terenu
lui foarte fertil, speculanţii
imobiliari români şi străini au
acaparat mii de hectare pe care
le ţin nelucrate. „Ţinta aces
Cine este vizat?
Atât agricultorii cât şi neagri
cultorii, indiferent de tipul de
posesie a terenului.
Ce
înseamnă
„teren
nelucrat”?
Prin “teren nelucrat”, legea
presupune
orice suprafaţă
de teren arabil, pajişti per
manente, culturi permanente
cu destinaţie agricolă, care
a fost utilizată anterior ca
suprafaţă agricolă, sau alte
tipuri de terenuri neagricole,
extravilane sau intravilane,
care în cursul anului, nu mai
este lucrat, nu participă la
sistemul de rotaţie a culturilor
şi care nu îndeplineşte stan
dardele legii.
Ce
lucrări
trebuie
făcute?
a) întreţinerea pajiştilor per

Randament cu până la
10% mai scăzut
Interesul agricultorilor este
ca în zona lor să nu existe
terenuri neigienizate, deoa
rece asta îi afectează direct la
buzunar. Dacă lângă parcelă
cresc buruieni, tot anul aces

tea îşi împrăştie seminţele
şi se răspândesc în cultura
adiacentă, iar asta înseamnă
cantităţi mai mari de ierbicide
şi costuri mai mari. Valeriu
Tabără crede că terenurile nelu
crate din apropierea culturilor
cresc costurile agricultorilor
cu ierbicidarea cu mai bine de
10%. Foarte afectaţi sunt şi cei
care au parcele lângă şosele
aflate în proprietatea statului,
dar în lipsa unei legi care să
oblige curăţarea lor, sunt slabe
şanse să se schimbe ceva. De
aceea ministrul Tabără vrea ca
legea să se aplice şi instituţiilor
care deţin drumuri şi să le
oblige şi pe acestea să le cureţe
periodic de buruieni.

manente prin asigurarea unui
nivel minim de păşunat sau
prin cosirea lor cel puţin o
dată pe an;
b) evitarea instalării vegetaţiei
nedorite pe terenurile agri
cole sau pe terenurile nea
gricole extravilane inclusiv pe
terenurile care nu sunt fo
losite în scopul producţiei.
Cine face controalele?
APIA şi Direcţiile agricole
judeţene.
Cum se dau amenzile?
Mai întâi se fac somaţii, iar
dacă în maxim două luni de
la primirea avertisementului
proprietarul nu efectuează
lucrările de igienizare, atunci
este amendat. Amenzile sunt
între 200-400 lei/ha pe fiec
are an de contravenţie (200
în primul an, 300 în al doilea

şi 400 de la al treilea mai de
parte). Deţinătorii de terenuri
primite în folosinţă prin legea
18/1991 pierd şi dreptul de
folosinţă asupra lor.
Cine este exceptat?
Sunt exceptaţi deţinătorii
de terenuri care şi-au pier
dut capacitatea de producţie
prin degradare şi poluare sau
terenuri afectate de calamităţi
naturale, terenuri aflate per
manent sub apă, terenuri din
categoria “Curţi construcţii”
sau cu destinaţie forestieră.
De asemenea, fac excepţie pro
prietarii care şi-au pierdut ca
pacitatea de muncă, dovedită
pe bază de documente medi
cale, din cauză de bătrâneţe,
forţă majoră, sau din alte mo
tive neimputabile deţinătorilor
de teren.

tui proiect de act normativ nu
este doar de a-i determina pe
oameni să îşi cultive terenuri
le. Este vorba de a-i obliga să
facă curăţenie pe acele spaţii.
Ordonanţa se aplică şi celor
care au proprietăţi în intra
vilanul localităţilor şi chiar
locuitorii de la oraşe sau sate
care au curţile pline de burui
eni”, a declarat Valeriu Tabără.
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Noutăţi de la şcoală
ZIUA ŞCOLII
Şcoala din Şag şi-a sărbătorit
ziua. Ca în fiecare an, la 26 oc
tombrie elevii şi profesorii au
întrerupt activităţile obişnuite
şi au dedicat ziua
instituţiei care a
pregătit
atâtea
generaţii de şăgeni.
Programul a început
la orele 10.000 cu o
slujbă de comemo
rare a cadrelor di
dactice care au pre
dat la şcoală, iar
de la prânz, la casa
naţională, elevii au oferit un
spectacol de muzică şi dans
care a binedispus pe toată
lumea. După aceea, cu toţii
au mers la muzeu, unde au vi
zitat colecţia de material didac

de ani”, a povestit directorul
şcolii, Nicolae Zîncă.

tic din anii 30. „Memoria şcolii
se află depozitată acolo. Copiii
au fost foarte impresionaţi de
modul în care se desfăşura
învăţământul la Şag acum 80

REZULTATELE
EVALUĂRILOR INIŢIALE
Şcoala a comunicat părinţilor
rezultatele evaluărilor iniţiale,
prin care s-a testat nivelul de
pregătire al elevilor. În urma
acestui demers, a început şi
programul de remediere sta
bilit de comun acord cu profe
sorii şi părinţii. „Facem un apel
la părinţi să vină mai des la
şcoală, iar dacă nu reuşesc să
ajungă la şedinţe, să ne anunţe
când pot veni. Avem nevoie de
sprijin din partea lor pentru a
putea să ne formăm o poziţie
unitară profesor-părinte în
relaţia cu elevul”, a spus direc
torul şcolii.

CJT pregăteşte reamenajarea gropii de gunoi
Consiliul Judeţean Timiş
(CJT) vrea să reamenajeze zona
gropii de gunoi şi să realizeze
un parc de agrement, o zonă
plină de verdeaţă sau, de ce
nu, un teren de golf.
„Noi vrem să facem un parc de
agrement, cu multă verdeaţă.
Eu unul nu mai sunt de acord
să se construiască ceva indus
trial în locul gropii de gunoi.
N-ar fi rău nici un teren de
golf. Groapa de gunoi trebuie
acoperită după norme euro
pene. Acum aşteptăm să ne
vină banii, facem studiul de
fezabilitate şi proiectul pentru
un parc de agrement. Putem
face un deal pentru săniuş,
putem pune flori, să plantăm
o mică pădurice, să fie multă
verdeaţă“, ne-a explicat Con
stantin Ostaficiuc, preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş.
Pentru ca planul să fie dus la
bun sfârşit, groapa de gunoi va
trebui să dispară sub pământ
fertil. Potrivit proiectului de

închidere a acesteia, deasupra
de molozul strâns în ultimul
an, acolo se vor turna straturi
de geomembrană, pietriş, dar
şi un strat de 50 de centimetri
de pământ fertil, care mai apoi

va fi acoperit cu pământ nor
mal. Sub toate aceste straturi
se va instala o reţea de con
ducte care să extragă biogazul
din deşeurile adunate.
În stadiul final, groapa de
gunoi va deveni un deal, o mo
vila pregătită să găzduiască
diverse terenuri sportive. In
total, se vor cheltui în jur de

5 milioane de euro de la
Uniunea Europeană, potrivit
Marietei Mateescu, şef Ser
viciu Managementul Proiec
telor in cadrul CJT. Banii vin
printr-un program mai amplu
făcut de CJT, numit „Sistem
integrat de management al
deşeurilor în judeţul Timiş“, în
care intră şi realizarea depo
neului ecologic de la Ghizela,
dar şi construirea unor staţii
de transfer sau staţii de sor
tare ori de colectare a gunoa
ielor. În cadrul proiectului se
vor mai închide şi alte gropi de
gunoi din Timiş, cele din Jim
bolia, Sânnicolau Mare, Lugoj,
Făget şi Buziaş.

CĂSĂTORII
Man Gavrilă cu
Geapana Cosmina Daniela
Casă de piatră!

DECESE
nu au fost

