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A fost semnat contractul pentru realizarea
canalizării în Șag

Vești bune pentru locuitorii comunei noastre.
În data de 29 octombrie 2019 a fost semnat, la
București, contractul pentru finanțarea lucrărilor
de extindere a rețelei de canalizare pe raza întregii
comune.
Primarul Flavius Roșu, în cadrul unei vizite
oficiale în capitală, a semnat documentul care asigură
realizarea obiectivului de investiții, în valoare de
22.717.871 lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul
României, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.
”Acest proiect presupune extinderea rețelei
de canalizare și în zona Mănăstire. În vatra veche,

până la barieră, lucrările se vor realiza cu ajutorul
unei finanțări din fonduri europene, prin POIM II
(Programul Operațional Infrastructură Mare), de
aproape 7 milioane de euro. Astfel, avem finanțare
în valoare de aproape 12 milioane de euro, prin care
vom extinde rețeaua de apă și o vom introduce pe
cea de canalizare, în toată comuna”, a spus primarul
Flavius Roșu.
Pentru proiectul finanțat prin FDI, reprezentanții
primăriei au demarat procedurile pentru întocmirea
studiului de fezabilitate, document premergător
proiectării tehnice și execuției. Astfel, este o
certitudine faptul că anul viitor vor începe lucrările
în cadrul acestui obiectiv.
În paralel, au loc deja lucrări în cadrul
proiectului prim POIM II, realizat în totalitate
de Aquatim, prin fonduri europene. În prezent se
lucrează pentru montarea conductei de canalizare,
pe drumul dintre Timișoara și fosta groapă de

Modernizarea străzilor din comuna Șag
începe în primăvară

S-au făcut pași importanți în privința proiectului
de modernizare a străzilor din comuna noastră. A
fost finalizată licitația de execuție, la care 6 firme au
depus oferte pentru a realiza lucrările. Ofertele se
află, în prezent, în evaluare tehnică, urmează apoi
evaluarea financiară, iar dacă nu vor fi constatate
nereguli, se va semna contractul cu firma desemnată
câștigătoare.

Întrucât vremea de afară nu mai permite lucrări de
asemenea anvergură, șantierul urmează să înceapă în
primăvara anului viitor.
Proiectul de reabilitare și modernizare străzi în
comuna Șag prevede asfaltarea a peste 7,2 kilometri de
drumuri pe raza întregii localități.
Finanțarea este asigurată de Guvernul României, prin
PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală II),
iar suma la care se ridică investiția este de 4.272.346 lei.

gunoi. De asemenea, sunt în lucru caietele de
sarcini, care vor fi finalizate pe parcursul lunii
noiembrie, iar apoi, până la sfârșitul anului,
urmează să demareze licitația și pentru cel deal doilea tronson, respectiv între fosta groapă de
gunoi și Șag.

Internet gratuit în
mai multe puncte
din comună
Grație unui nou proiect câștigat de Primăria
Șag, în comuna noastră urmează să fie implementat
un sistem cu ajutorul căruia se va pune la dispoziția
locuitorilor comunei o conexiune gratuită la
internet. Autoritățile locale au participat la
programul european WiFi4EU, apelul 3, în cadrul
căruia au câștigat o finanțare de 15.000 de euro
pentru implementarea sistemului. Mai exact, din
fondurile puse la dispoziție, administrația locală
trebuie să instaleze echipamentele necesare pentru
realizarea conexiunii la internet, în spațiile publice
stabilite.
Investiția se va realiza din fonduri europene,
urmând ca plata să se facă direct către executantul
proiectului, fără ca Primăria să intermedieze
procedurile.
Inițiativa

WiFi4EU

promovează

accesul

cetățenilor în mod gratuit la o conexiune de
internet în spațiile publice, inclusiv parcuri, piețe
sau clădiri publice, în cadrul comunităților din
întreaga Europă.

Un nou pas spre realizarea unei
săli de sport moderne, la Șag

După ce în luna august a fost semnat
contractul care asigură finanțarea pentru
construirea unei săli de sport moderne la Șag,
Compania Națională de Investiții a făcut
toate demersurile premergătoare începerii
lucrărilor. Astfel, a fost organizată licitația
pentru execuția lucrării, iar în acest moment,
ofertele se află în evaluarea financiară. Imediat
ce se va încheia această procedură, va fi semnat
contractul cu constructorul, iar din primăvara
anului viitor va începe munca în teren.

Practic, va fi construită o sală de sport
modernă, cu o capacitate a tribunelor de 102
locuri, care este prevăzută cu vestiare pentru
sportivi și staff-ul tehnic. Clădirea va avea și
un cabinet medical care va deservi sportivii
care activează la clubul din comună.
Investiția este realizată de Ministerul
Dezvoltării, prin Compania Națională de
Investiții, iar valoarea lucrărilor, asigurată
integral din bugetul central, se ridică la
aproximativ 6,5 milioane de lei.

Primul tur al alegerilor prezidențiale
are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24
noiembrie. De asemenea, cetățenii români
din străinătate pot vota, în primul tur
al prezidențialelor, în zilele de 8, 9 și 10
noiembrie, iar în al doilea tur pe 22, 23 și
24 noiembrie.
În data de 10 noiembrie, ora 21.00
se încheie alegerile atât în țară, cât și în
străinătate, iar alegătorii care la ora 21.00 se
află în secțiile de votare, precum și cei care se
află la rând în afara secțiilor de vot, pot să-și
exercite dreptul de vot până la ora 23.59.
Biroul Electoral Central (BEC) a
stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea
candidaților pe buletinele de vot la alegerile
prezidenţiale.
Pe primele cinci poziții ale buletinelor
de vot sunt actualul președinte Klaus

Iohannis (susținut de PNL), Theodor
Paleologu (PMP), Dan Barna (Alianța
USR PLUS), Kelemen Hunor (UDMR) şi
Viorica Dăncilă (PSD).
Următorii candidaţi sunt Cătălin Ivan
(Partidul Alternativa Pentru Demnitate
Naţională), Ninel Peia (Partidul Neamul
Românesc), Sebastian Popescu (Partidul
Noua Românie), John-Ion Banu (Partidul
Naţiunea Română), Mircea Diaconu
(susținut de ALDE și Pro România),
Bogdan
Stanoevici
(independent),
Ramona Bruynseels (Partidul Puterii
Umaniste), Viorel Cataramă (Dreapta
Liberală) şi Alexandru Cumpănaşu
(independent).
În comuna Șag secțiile de votare vor
funcționa în aceleași locații ca și la ultimele
alegeri.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Timiş
și Poliția Locală Șag atrag atenţia tuturor persoanelor
fizice şi juridice, că ESTE INTERZISĂ INCENDIEREA RESTURILOR
VEGETALE, a miriştilor, a terenurilor arabile
şi a pajiştilor permanente în scopul curățării terenurilor,
dar și a resturilor vegetale din gospodărie.

”Facem un nou apel și la reprezentanții administrației publice locale, să intensifice
acțiunile de informare și conștientizare a populației de pe raza lor administrativ teritorială,
cu privire la interdicția de a incendia resturile vegetale și să verifice modul de respectare a
acestei obligații”, transmit reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.
Resturile vegetale trebuie valorificate, putând constitui o resursă care să contribuie la
fertilizarea solului cu nutrienți și nu eliminate prin incendierea acestora. Arderea resturilor
vegetale conduce la afectarea calității solului și a aerului înconjurător, la punerea în pericol
a vieților omenești, a bunurilor materiale și nu în ultimul rând contribuie la emisiile de
gaze cu efect de seră și la producerea de disconfort populației.
Având în vedere amploarea fenomenului de incendiere a resturilor vegetale de pe
terenurile agricole, la nivelul instituţiilor APIA, IGSU şi GNM s-a încheiat Protocolul de
colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a
bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale
pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.
Ce sancțiuni riscă o persoană care incendiază resturile vegetale de pe terenurile agricole?
- pentru beneficiarii care depun cereri unice de plată la A.P.I.A. şi solicită sprijin financiar
aferent schemelor şi măsurilor de sprijin, potrivit Anexei la Ordinul MADR/MMAP/
ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015 privind aprobarea normelor de ecocondiţionalitate în
cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, una dintre cerinţele
obligatorii aferente standardului pentru bunele condiţii agricole şi de mediu este GAEC
6.2 "Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a
vegetaţiei pajiştilor permanente".
Obiectivul standardului GAEC 6.2 îl reprezintă "menţinerea nivelului de materie
organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile. În situaţia în care
beneficiarii mai sus menţionaţi nu respectă GAEC 6.2 în orice moment în cursul
anului calendaristic în cauză, acestora li se aplică o sancţiune administrativă. Sancţiunea
administrativă se aplică prin reducerea plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăţilor
menţionate mai sus, care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarilor respectivi
în baza cererilor de ajutor pe care aceştia le-au transmis sau urmează să le transmită în
cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea. Sancţiunea administrativă este
aplicată fermierilor pentru fiecare schemă de plată accesată".
- amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la25.000 lei la
50.000 lei pentru persoane juridice, conform prevederilor OUG 195/2005 privind
protecţia mediului, pentru încălcarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără
acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
- În acelaşi act normativ este menţionat că arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor
şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice
constituie infracţiune dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană,
animală sau vegetală.
- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile,
fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în conformitate cu H.G.R.
nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.
Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale conform Legii mediului se pot
aplica și de către primarii și personalul împuternicit al acestuia.

Primăria adună resturile vegetale de la populație
Autoritățile locale anunță că, în această perioadă, cetățenii de pe raza comunei sunt
invitați să adune în grămezi, la marginea drumului, resturile vegetale din gospodărie,
pentru a fi apoi ridicate, în cadrul unei campanii organizate de Primăria Șag.
Data limită pană la care cetățenii pot
scoate deșeurile vegetale este 6 noiembrie,
ulterior acestei zile nemaifiind ridicate
resturile vegetale. De asemenea, autoritățile
fac apel și îi roagă pe locuitorii comunei să nu
scoată și altfel de gunoaie la stradă, întrucât
ele nu vor fi colectate.
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În vara acestui an a fost lansată licitația pentru execuția unui centru medical
social în comuna noastră. La prima licitație, nicio firmă nu a depus o ofertă, astfel că
autoritățile locale au organizat o nouă licitație, finalizată, de data aceasta, cu succes.
O companie s-a arătat interesată să construiască Centrul Social-Medical Comunitar
Șag, iar oferta depusă a trecut deja de evaluarea tehnică. În acest moment este în
procedură de evaluare financiară, iar ulterior finalizării acestei proceduri, urmează
să fie semnat contractul de execuție al lucrărilor.

Dacă vremea va permite, lucrările vor demara chiar anul acesta. Dacă însă
timpul nu va fi prielnic unor astfel de lucrări, șantierul va porni anul viitor, de
îndată ce se va putea.
Centru Social Medical Comunitar din Șag este finanțat din fonduri europene,
prin Grupul de Acțiune Locală ”Timișul de Centru” și urmează să fie construit pe
strada a II-a, în locul fostului teren sintetic.

Ziua Persoanelor Vârstnice,
sărbătorită la Șag
Zeci de pensionari din comuna noastră
au răspuns prezent la Balul dedicat lor. Astfel,
aceștia s-au reunit, la Căminul Cultural, pentru
a sărbători împreună Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice!
Spre încântarea participanților, muzica
bună și dansul au întreținut atmosfera, iar
momentul a fost excelent pentru socializare și
pentru reîntâlnirea cu vechi prieteni.
Balul Persoanelor Vârstnice a fost
organizat de Primăria și Consiliul Local Șag.

A fost ziua Școlii Gimnaziale Șag
În fiecare an, cu ocazia
zilei Sfântului Dumitru,
Școala

Gimnazială

Șag

este în sărbătoare. Astfel,
sâmbătă, în 26 octombrie,
cu ocazia Zilei Școlii, a
avut loc un Parastas de
obște

pentru

profesorii

și personalul școlii care
au trecut la cele veșnice,
oficiat de preotul paroh
Florin Băran, în prezența
mai multor foste și actuale
cadre didactice ale unității
de învățământ.
La mulți ani, Școala
Gimnazială Șag!

Petrecere pe cinste,
de Kirchweih, la Șag

A fost o zi plină de dans, muzică și voie
bună, la sărbătoarea Kirchweih-ul din Șag.
Sâmbătă, în 28 septembrie, petrecerea a
început în miezul zilei, cu tradiționala paradă
a alaiului de Kirchweih, urmată de slujba
religioasă, la Biserica Catolica din Șag. Apoi,
formația de dansuri Edelweiss din Deta și
ansamblul de dansuri Banater Rosmarein

au susținut un program cultural în curtea
Căminului Cultural Șag, a urmat petrecerea
cu dans, iar programul muzical de Kirchweih
a fost asigurat de fanfara Banater Musikanten.
Evenimentul a fost organizat de
Comunitatea Romano Catolică din Șag,
Forumul Democrat al Germanilor, cu spijinul
Primăriei și al Consiliului Local Șag.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag în
Ședința din data de 15 octombrie 2019
ORDINEA DE ZI
1. Hotărârea nr. 61/15.10.2019
Privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului
Local al Comunei Șag din luna octombrie 2019
2. Hotărârea nr. 62/15.10.2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții ”Extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Șag,
comuna Șag, jud. Timiș”
3. Hotărârea nr. 63/15.10.2019
Privind modificarea HCL Șag nr. 58/30.09.2019 privind rectificarea de
buget

Zeci de copii pe scenă, la Festivalul
Am un vis – Să fiu artist

Peste 60 de participanți au concurat
la unul dintre cele mai așteptate
festivaluri din comuna noastră, ”Am
un vis - Să fiu artist”, organizat de
Generația Muzicii. Cu mic, cu mare,
copiii din mai multe localități din
județul Timiș, dar și din alte părți ale
țării, au urcat pe scenă și au încântat

publicul cu melodiile cântate, la fiecare
dintre cele trei secțiuni ale concursului:
pop-rock, folclor/etno și instrument.
La finalul concursului, fiecare
participant a fost recompensat cu
diplome, trofee și medalii.
Felicitări tuturor participanților!

