CURĂȚENIE PE DOMENIUL PUBLIC

Primăria comunei Șag roagă toți locuitorii să ia măsuri pentru curățarea terenurilor din fața caselor
de crengi, frunze, buruieni și să nu depoziteze lemnele de foc pe domeniul public.
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Interviu cu primarul Flavius Roșu: „În primul an de
mandat am adus un suflu nou în comună”

După o vară încărcată de evenimente cultural-artistice și sportive, prezentate pe larg de către Jurnalul de
Șag, ne concentrăm din nou pe activitatea investițională a administrației și pentru aceasta ne-am adresat
primarului Flavius Roșu pentru a afla
care este stadiul lucrărilor edilitare
din comună, la mai bine de un an de
la preluarea mandatului de edil-șef al
comunei Șag.

vilizate. Eu consider că este un mare
pas înainte și e normal ca pe viitor să
le și asfaltăm, dar nu se poate totul
deodată.
În ceea ce privește trotuarele, renovarea lor completă este un proces de
durată și sunt necesari câțiva ani. Mai
întâi am continuat proiectul început
de vechea administrație și apoi am
continuat în acest an cu alte străzi.
Obiectivul este să acoperim toată comuna, în vatra veche, și eu sper ca la
finele anului viitor, tot ce înseamnă
trotuare pe principalele străzi, să fie
finalizat.

Reporter: Domnule primar, a trecut
mai bine de un an de zile de când ați
fost ales primar al comunei, ce ați făcut
în această perioadă?
Primar: A trecut practic un an și trei
luni de când am fost efectiv investit
în funcția de primar. A fost un an greu
în care nu am avut deloc timp de acomodare și am trecut direct la fapte.
Eu cred că am început să aducem un
suflu nou, mai tânăr, mai proaspăt,
cu idei bune și cu multă dorință de a
face lucruri concrete pentru comună.
Cred că, împreună cu echipa din Primărieiși cu Consiliul Local, am reușit
acest lucru și lucrurile noi și bune se
văd deja cu ochiul liber de către oricine. Eu zic că pentru un început ne
mișcăm destul de bine și vă asigur că
ne vom mișca în același ritm până la
finalul mandatului meu.
R: Ce rezultate concrete pot vedea șăgenii după această perioadă de timp?
P: Sunt foarte multe lucruri pe care
le-am făcut pentru comună, pornind de la marile investiții și până la
rezolvarea problemelor cetățenilor.
Am dat drumul la mai multe proiecte
noi iar pe cele mai vechi le-am dus la
bun sfârșit. Toate sunt proiecte foarte
importante pentru comună. Pe unele
le-am promis în campania electorală,
pe altele nu, dar eu am considerat că
sunt necesare comunei și dacă avem
posibilitatea să le facem, nu trebuie
să ne limităm, să ne mulțumim cu
puțin. Sigur că vom continua cu dezvoltarea infrastructurii în același ritm,
pentru a acoperi tot ceea ce am promis la începutul mandatului, dar pe
lângă promisiunile de atunci eu miam propus să realizez chiar mai mult.

R: Ce ne puteți spune despre o altă problemă a Șagului, iluminatul public?
P: Vă pot spune că am făcut primele
lucrări pentru extinderea iluminatului public în Zona Mănăstirii, așa
că cel puțin artera principală a ieșit
din beznă. Dar între timp am lucrat
la un proiect foarte mare de extin-

COSTURILE PRINCIPALELOR INVESTIȚII
REALIZATE PÂNĂ ACUM

Avem deja în minte o serie de proiecte pentru anul viitor, dar le vom
prezenta la timpul potrivit, când vom
propune Consiliului Local lista de investiții pentru anul viitor.
R: Cum stăm cu infrastructura de drumuri?
P: În general stăm bine, chiar dacă
mai sunt multe de făcut. Anul trecut
și anul acesta am reușit să asfaltăm

toate drumurile care nu erau asfaltate în vatra veche a comunei. Sunt
aproximativ 2 kilometri adunați din
mai multe străzi laterale mai mici.
Dar problemele mari erau în Zona
Mănăstirii, unde avem o dezvoltare urbanistică tot mai consistentă și
unde mare parte din drumuri erau
de pământ. Pe acestea le-am preluat
și le-am pietruit cam în proporție de
70-75%, pentru ca locuitorii din acest
cartier să poată circula în condiții ci-

• Pietruire străzi (aprox . 12 km):
517.000 lei
• Asfaltare străzi: 575.400 lei
• Iluminat public: 220.000 lei
• Școală: 243.500 lei
• Primărie, Poștă și Poliție: 117.000
lei
• Remiza PSI – 667.000 lei
• Parc Strada XI – 318.000 lei
• Parc Central – 200.000 lei

dere și modernizare a iluminatului
public în toată comuna, l-am scos la
licitație și acum suntem la etapa de
clarificări înainte de a se stabili firma
câștigătoare. Are o valoare mare, de 2
milioane lei, dar prevede trecerea întregului sistem de iluminat public pe
tehnologia LED, extinderea cu stâlpi noi în zona Mănăstirii, iluminarea
drumului național pe partea dreaptă,
iluminarea drumului spre Parța și a
podului peste Timiș.
(continuarea în pagina 2)
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Interviu cu primarul Flavius Roșu: „În primul an de
mandat am adus un suflu nou în comună”

R: Ați investit și în clădirile instituțiilor?
P: Clădirea Primăriei, deși nu era prioritară, am renovat-o complet pentru că începuse să se degradeze. Am
identificat resursele financiare și în
vară am pornit lucrarea. Am reparat
toate zonele cu probleme, am zugrăvit interioarele, fațada a fost complet
renovată, păstrând elementele arhitecturale care dau frumusețea clădirii. Rezultatul este foarte plăcut.

dernă și mai încăpătoare, astfel încât să poată participa cât mai multă
lume. S-au reconfigurat unele spații,
au fost amenajate noi camere necesare funcționării unor birouri ce se
vor muta acolo în cel mai scurt timp.
Nu în ultimul rând, lipit de noul corp
și de toată Primăria per ansamblu
este remiza PSI care a fost complet
modernizată și dotată. Proiectul a
fost finalizat și acum avem printre
cele mai bune condiții pentru pompieri de care dispune o Primărie din
județul nostru.

R: A început recent școala. Ce ne puteți
spune despre condițiile pe care le oferiți elevilor?
P: Pe timp de vară am făcut investiții masive la școală. Instalația electrică a fost schimbată pentru că era
veche și nu mai prezenta siguranță.
Am schimbat ușile și tot ce înseamnă
mobilier – saune, catedre, bănci. S-au
efectuat zugrăveli interioare, s-au
refăcut pardoselile, totul este nou și
este o plăcere să mergi la școală. Prin
asta noi ne-am făcut datoria și sunt
convins că pe partea de învățământ,
În plus, am renovat complet clădi- tot corpul profesoral se va implica la
rea în care funcționează Poșta, astfel maxim pentru ca la Șag să se învețe
încât cetățenii când vin aici să aibă carte.
parte de un spațiu mai primitor. Și la
Poliție am refăcut zona interioară ce
nu mai fusese renovată de mulți ani.

R: În urmă cu un an, parcurile comunei
au fost un subiect fierbinte. Ce ați făcut
cu ele?
P: Este adevărat, unul din subiectele
principale din campanie a fost amenajarea parcurilor din comună și eu
atunci am propus o cu totul altă abordarea și o viziune mai modernă, care
să țină cont de nevoile oamenilor. A
durat puțin până am rezolvat partea
de documente și licitații, dar în vară
am pornit din plin lucrul și chiar acum
recent a fost finalizat Parcul Central. A
fost curățată toată zona, am montat
gazon cu sisteme de stropire, arbuști
ornamentali. Este deja o încântare să
petreci timp în acest parc.

Apoi avem parcul de la șosea, unde
am avut un proiect mult mai mare,
pentru că suprafața este mare și era
foarte neîngrijită. Și aici lucrările
avansează foarte bine și estimez că
la finalul lunii octombrie se va finaliza lucrarea. A fost defrișată vegetația
sălbatică, s-a pus gazon, s-au construit alei, s-a montat gardul, mobilier urban, iluminat, instalații pentru
un loc de joacă. Pe la mijlocul lunii
noiembrie pregătim o mare surpriză
pentru copii, va sosi complexul de
joacă pe care tocmai l-am achiziționat. Este ceva deosebit și cred că vor
fi încântați.
Despre restul parcurilor pot spune
că ne-am străduit să le întreținem iar
până la finele anului viitor vreau să
fie toate reabilitate. Nu i-am uitat nici
pe cei din Zona Mănăstire, unde sunt
multe familii cu copii și se mută tot
mai multe persoane. Am identificat
locația și vrem să amenajăm acolo un
parc (vezi mai jos).

Pe de altă parte, am continuat proiectul de construcție a corpului nou
al Primăriei, dar am pus presiune pe
constructori să muncească mai cu
spor, iar rezultatele nu au întârziat să
apară. Am pus deja în funcțiune noul
corp iar ședințele Consiliului Local se
țin deja în noua sală, mult mai mo-

În plus, în curtea școlii am amenajat
un teren de sport sintetic care place
foarte mult copiilor și eu sper să-l folosească și să aibă grijă de el, să nu-l
deterioreze. Anul viitor mi-am propus
să-l acoperim pentru că ne lipsește
sala de sport și în felul acesta am avea
condiții pentru activitățile de educație fizică indiferent de starea vremii.
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GATA VACANȚA! A sunat clopoțelul
pentru intrarea la cursuri, iar elevii
comunei noastre, cu mic cu mare,
cu ghiozdanele în spate și însoțiți
de părinți și bunici emoționați la fel
de mult ca ei, au purces către școală
pentru deschiderea oficială a cursurilor și mult-așteptata intrare la clase.
Deschiderea festivă a avut loc luni,
11 septembrie 2017, pe terenul de
sport proaspăt reamenajat din curtea
școlii. La eveniment au participat primarul Flavius Roșu, viceprimarul Florin Luca, consilieri locali și județeni,
reprezentanți ai autorităților școlare.
Pentru prima dată la o deschidere de
an școlar, a sosit la Șag inspectorul
Școlar Județean al Județului, doamna Aura Danielescu. Aceasta a lăudat progresele înregistrate de școala
noastră, atât în planul dotărilor și a
condițiilor oferite, cât și a standardelor ridicate de învățământ. Ea i-a
îndemnat pe părinți, elevi, profesori,

ÎN PERIOADA 12-13 octombrie,
Primăria Șag organizează curățenia de toamnă pe raza comunei.
Astfel, cetățenii care doresc să se
debaraseze de resturi vegetale o
pot face la stradă, urmând ca acestea să fie colectate și depozitate
corespunzător de echipajele de
curățenie. Este strict interzisă scoaterea la drum de moloz, resturi menajere, pet-uri, electrocasnice etc.!
autorități locale, să colaboreze pentru că numai așa se poate asigura un
învățământ complet, de calitate.

ei electrice, schimbarea mobilierului,
montarea terenului de sport sintetic)
dar și despre proiectele următoare de
modernizare și extindere a grădiniței
Primarul Flavius Roșu le-a spus tutu- sau de acoperire a terenului de sport.
ror celor prezenți că autoritățile locale
au disponibilitate totală pentru susți- După momentele oficiale copiii au
nerea învățământului și a reamintit plecat să-și vadă clasele și orarul.
lucrările ample de modernizare și
dotare a școlii efectuate în această
Le urăm mult succes la învățătură!
vară (zugrăvire, schimbarea instalați-

Caravana Culturală la Șag

DUMINICĂ, 24 septembrie 2017, la
Casa Națională „Mihai Viteazu” din
Șag a poposit pentru câteva ore Caravana Culturală. Cele câteva zeci de
spectatori care au răspuns invitației
făcute de organizatori au avut parte
de o proiecție de film, după care au
asistat la piesa de teatru „Cererea în
căsătorie de P. Cehov”.

330 DE SEMNĂTURI ÎMPOTRIVA
ENEL
Ca urmare a furtunii extrem de puternice care a lovit comuna noastră
și partea de vest a țării, în urma căreia alimentarea cu energie electrică
a fost grav afectată iar intervențiile
pentru remediere au fost complet
nesatisfăcătoare, producând foarte
multe neajunsuri locuitorilor, Primăria Șag a decis să deschidă o acțiune colectivă împotriva furnizorului
de energie ENEL. În acest sens, s-au
colectat semnături pentru a reclama
situația la Protecția Consumatorilor
Timiș și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. În
total, au fost strânse 330 de semnături ce au fost depuse la instituțiile
menționate în data de 29 septembrie
2017. Dacă nici așa nu se vor lua măsuri, acțiunea va continua în instanță.
BANI PENTRU MODERNIZAREA
DISPENSARULUI
Începând cu luna octombrie, primăriile din cadrul Grupului de Acţiune
Locală (GAL) Timișul de Centru, din
care face parte și comuna Șag, au po-

CURĂȚENIA
DE TOAMNĂ

Știri pe scurt
sibilitatea de a depune proiecte de
investiţii, având ca scop dezvoltarea
comunităţilor.
Proiectele pot viza următoarele lucrări: construcţia, extinderea sau
modernizarea clădirilor publice; realizarea de parcuri şi pieţe locale;
achiziţionarea de echipamente; extinderea sau modernizarea reţelelor
de iluminat; dotarea cu aparatură şi

echipamente IT; achiziţionarea de
software, brevete, licenţe sau drepturi de autor; elaborarea unor strategii de dezvoltare locală, iar Șagul are
pregătit un proiect pentru modernizarea dispensarului.
Valoarea proiectelor pentru investiţii este între 15.000 şi 100.000 de
euro, iar pentru servicii, între 5.000
şi 20.000 de euro. În total, se poate

ajunge la suma de un milion de euro.
Din GAL Timiş fac parte 14 localităţi:
Ciacova, Buziaş, Tormac, Sânmihaiu
Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf,
Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu
Mare, Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu
Nou.
ȘAGUL A PIEDUT O MARE VALOARE. S-A STINS DIN VIAȚĂ HELENE
AUBERMANN
Primăria și Consiliul Local au luat
act cu regret de trecerea în neființă
a Helenei Aubermann (născută Venturini), remarcabil om de știință și un
talentat artist deosebit. S-a născut
la 30 iulie 1930 la Șag, într-o familie
germană. A primit o educație aleasă.
Între anii 1937 – 1949 a urmat școala ”Notre Dame” din Timișoara, după
care a absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara. În anul 1975 a
emigrat în Germania unde a efectuat
studii aprofundate, a devenit profesor universitar și un foarte apreciat
medic pediatru în orașul Stuttgart. A
publicat mai multe volume de poezie.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

ÎNȘTIINȚĂRI PENTRU
PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR
ÎN DATA de 30 septembrie a expirat termenul de plată a celei de-a
doua rate a taxelor și impozitelor
locale, astfel că, de la 1 octombrie
au început să curgă penalizările
pentru cei care nu și-au achitat la
timp dările către bugetul local. În
perioada următoare, Serviciul de
Taxe și Impozite va începe să trimită contribuabililor cu datorii înștiințări de plată, iar față de datornicii
mai vechi se vor continua demersurile de executare silită, potrivit
legii.

REGULI DE BUN SIMȚ
PENTRU FOLOSIREA
PARCURILOR
COMUNEI
PRIMĂRIA comunei Șag atrage
atenția tuturor locuitorilor că în
parcurile special amenajate este
interzis accesul cu animale de companie, mersul pe bicicletă, mopeduri sau alte mijloace de transport.
De asemenea, facem un apel pentru păstrarea curățeniei și rugăm
cetățenii să folosească coșurile de
gunoi, să nu arunce coji de semințe pe jos, mucuri de țigară etc. Nu
în ultimul rând, rugăm tinerii să nu
se urce cu picioarele pe bănci și să
nu deterioreze mobilierul urban. În
caz contrar, persoanele depistate
vor fi sancționate contravențional.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

LOCURI DE MUNCĂ
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. angajează muncitori necalificați, electricieni, șoferi profesioniști, lăcătuș-mecanic. Doritorii vor depune
CV la sediul nostru din Timișoara, sr.
Oituz, nr. 3/A sau pe adresa de email
catalin.dadulescu@retim.ro.
Relații
suplimentare la telefon: 0768.876.757.
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La 80 de ani, pe „tărâmul făgăduinței”

LA CEI 80 DE ANI împliniți recent,
Mihai Kannengieszer este decanul
de vârstă al băștinașilor germani din
comuna noastră. Născut în Șag la 24
septembrie 1937, într-o veche familie
nemțească, penultimul dintre nouă
frați, domnul Mihai sau „Mihel”, după
cum mai este cunoscut în sat, este
unul dintre puținii etnici germani
care a decis să-și trăiască viața în localitatea natală, chiar și atunci când,
cuprinși de euforia deschiderii granițelor, majoritatea acestora au părăsit
localitatea, luând drumul Germaniei.

Germania - „tărâm al făgăduinței”
pentru mulți, unde nenea Mihel a
călcat, cândva, demult și ar fi putut
rămâne definitiv dacă soarta nu decidea altfel. Nu uită nici azi ziua când,
în plin Război Mondial, familia sa a
fost îmbarcată într-un tren la stația
Voiteni și deportată în Germania. Nuși mai aduce aminte cu exactitate locul unde au fost duși, dar cert este că
un timp a locuit acolo și chiar a mers
la școală, în clasa I. Mai ține minte și
acum perioadele de interdicție când
trebuiau să stea ascunși pentru a nu
risca să fie mitraliați, așa că, a venit ca
o ușurare ziua în care, fără să știe de
ce și cum, s-au pus din nou în mișcare
și s-au reîntors în țară, acasă, la Șag.

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

muncit, apoi s-a angajat la fabrica
ICAR, a lucrat la Timișoara, apoi la
Arad. Dar chiar și aici era prea departe de casă, așa că într-o bună zi a decis să lase tot și să se reîntoarcă acasă,
la Șag. S-a stabilit aici definitiv, s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie, o gospodărie, a făcut un rost în lume fiicei
și nepoților. Ani de-a rândul a fost cel
mai priceput mecanic din zonă, la el
acasă fiind permanent un du-te-vino
de oameni sosiți din toate comunele
din jur să-și repare tractoarele și utilajele agricole.

A terminat școala primară în satul na- A venit apoi Revoluția și din nou, s-a
tal, apoi a făcut profesionala la Arad. întrezărit mirajul Germaniei. La înÎncă de când era pe băncile școlii a demnul copiilor, a făcut demersurile
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pentru pentru a se muta cu toată familia pe „tărâmul făgăduinței”, dar în
ultimul moment a decis să rămână.
Nu era pentru el și nici pentru soția
sa, chiar dacă toată afacerea l-a costat cât valoarea unei case. Până la
urmă doar un nepot a plecat acolo
și periodic se întoarce cu povești frumoase despre viața mai bună din îndepărtata Germanie. Pentru Mihai și
Elena Kannengieszer viața cea bună
nu poate fi decât aici, în propria lor
gospodărie, ridicată cu mâinile lor, în
adevăratul lor „tărâm al făgăduinței”:
acasă, la Șag.
Multă sănătate și mulți ani frumoși
înainte!

Aniversații lunii septembrie

dam Iosif-Ciprian, Albu Mircea-Valentin, Alexan Mihaela-Codruța, Andrei
Mircea, Anton Dana
aidoc Tatiana, Ban Iulia, Banță Eugenia, Baranyi Geza, Baranyi Rozalia,
Bărbiceanu Emanuela, Bătrân Teodor,
Belega Larisa-Daniela, Benovici Mihai,
Bîrte Maria, Bîscă Vanda, Blenche Maria,
Blenche Vasile-Dumitru, Bogdan Claudiu-Oliwer, Bogdan Mărioara, Bojin Aurel,
Bojoga Claudiu-Codin, Bojoga Scharlote, Bold Emil, Bolocan Adina, Borobar
Cristina-Minodora, Botoca Ioan, Boț
Ion-Adrian, Brădău Mihai-Gabriel-Flavius,
Breiner Kunigunde-Glenkora, Brînzoi
Ioan-Oliviu, Bud Ariana, Buda Vasile,
Buimac Ionel-Florin, Bulzan Alin, Bulzan
Estera, Buza Aurelia-Adriana, Buzgar
Elena-Lucica
ăluș Gafta, Cereguți Constantin-Dorel, Cernoschi Anca-Maria, Chichizan
Maria, Chifan Dumitru, Chindriș Anuța,
Chitarici Nicolae, Cinca Romanita, Ciocan
Constantin, Ciolac Florica, Ciornei Rodica,
Ciucia Lucian-Ciprian, Coandă Margareta, Cojocaru Lorența-Ramona, Coste
Teodor-Daniel, Costea Bogdan-Andrei,
Crețu Victor, Crișan Iosif-Ștefan, Crișan
Melita, Cucec Petru
anciu Ioan-Nicolae-Ovidiu, Dămian
Ana, Dicu Eugenia, Dobridoreanu
Daniela, Domșa Maria, Dragoș Georgeta-Violeta, Drosu Maria, Duma Adina-Barbara, Duma Mihai, Dumitreasa Alexandru-Marius, Dumitrovici Vasilica
etti Gavrilă, Florea Elena, Focșa Ciprian, Focșa Cornelia-Gladiola, Foltrauer
Mihai, Fotu Raul-Gheorghe, Francz Ioan
anscă Paraschiva, Gavrilescu Elisabeta, Gherlea Elisabeta, Gherman Lidia,
Ghinea Ioan-Valeriu, Ghiorghiu Came-

C

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

lia-Iuliana, Giredaru Constantin-Dan,
Gîrdan Floare, Gordan Livie, Grecu Constantin, Gurin Marian-Florin
ar Steliana-Erica, Hemmert Clara-Marie, Horga Loredana, Horoba Florina,
Huszti Vasile-Alexandru
agăr Ioan, Iancu Jenica, Iancu Vodinislav, Ianoșev Alexandra-Mihaela, Indricău Ion-Cristian, Irimeș Claudia-Monica,
Isfan Elena, Itineanț Gheorghe, Iuhas
Denisa-Bianca, Ivan Elisabeta-Marinela
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