La MULŢI ANI!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colectivul Primăriei urează tuturor
locuitorilor un Crăciun fericit şi un An Nou îmbelşugat!
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Şagul în prag de sărbătoare

Editorial

Stimaţi şăgeni,

2010 e la final, iar Şagul
îmbracă
acum
straie
de
sărbătoare. Străzile au fost
umplute cu mii de luminiţe,
anunţând venirea sărbătorilor.
Gospodarii se pregătesc pentru a primi cum se cuvine
Crăciunul şi Anul Nou, doamnele pregătesc bucate care
mai de care mai delicioase, iar
copiii îşi dreg vocile pentru a
colinda, sperând că Moşul va fi
cât mai darnic.

bilanţul. A
venit şi rândul
primăriei să facă acest lucru.

Ca la fiecare sfârşit de
an, ne-am obişnuit să facem

(continuare în pagina 2)

Anul 2010 a fost marcat de
influenţa negativă a crizei financiare. Cu toate acestea,
Primăria a continuat planurile
de investiţii, în limita fondurilor disponibile. Unele lucrări
au fost realizate cu forţe proprii, altele au fost licitate în
condiţii cât mai avantajoase
pentru finanţele comunei.

Au început lucrările la drumuri
Firma care a câştigat licitaţia
pentru asfaltarea drumurilor
de piatră din zona „Chicago”
şi-a pus utilajele şi personalul
la treabă şi a început lucrările
în comună.
„În acest final de an, se
munceşte la pietruirea, tasarea, nivelarea şi în general la tot
ce înseamnă pregătirea drumului. Când vremea va per-

mite, se va executa şi ultima
etapă, asfaltarea”, a explicat
primarul.

Iată că a mai
trecut un an.
2010 a fost un
an destul de
dificil dar pe
care am reuşit să îl ducem
cu bine, până la capăt. Nu e
uşor să obţii performanţă cu
bani puţini, disponibilizări
şi salarii tăiate. Angajaţii
primăriei au continuat să se
pună în slujba publicului, în
ciuda faptului că le-au fost
tăiate salariile, iar volumul
de muncă a fost unul enorm.
Pentru aceasta merită toată
aprecierea noastră. Am avut
multe planuri şi mă bucur
să spun că în cea mai mare
parte le-am realizat. Suntem
acum în faţa lui 2011, anul
în care sper să avem stabilitatea economică şi politică
de care avem nevoie. Eu vă
doresc în primul rând să
petreceţi un Crăciun minunat
alături de familie şi de prieteni, să vă odihniţi şi să porniţi
cu forţe noi în 2011. Îmi
doresc ca anul care vine să
aducă veşti bune pentru Şag,
să putem finaliza proiectele
începute şi să demarăm unele noi pentru binele tuturor
locuitorilor. Crăciun Fericit!
şi La mulţi ani!
Venus Oprea, primar
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Bilanţ de sfârşit de an
AJUTOARE NERIDICATE

Persoanele îndreptăţite pentru primirea ajutoarelor UE
sunt rugate să se prezinte la
Primărie pentru a le ridica.
Conform datelor preliminare
de la începutul lunii decembrie, 65 din 250 de persoane
nu au ridicat ajutoarele.

recensământul
şi ÎNregistrarea
terenurilor

Recensământul agricol este
în toi. Până acum, recenzorii
nu au existat probleme semnificative în colectarea datelor de la localnici. Cu toate
acestea, există o problemă cu
terenurile de pe raza comunei, deţinute de alte persoane
decât localnicii. De aceea
Primăria face apel la toate
persoanele care au teren pe
raza comunei, să se prezinte
la camera agricolă pentru a le
înregistra.

COLECTAREA
SELECTIVĂ TREBUIE
RESPECTATĂ

Datorită problemelor din ultima perioadă, reînnoim apelul
pentru respectarea colectării
selective. „Persoane lipsite de
orice simţ civic aruncă moloz
în containere şi din această
cauză RETIM nu le ridică.
Suntem puşi în situaţia
jenantă de a da explicaţii
pentru a nu avea contractul
reziliat. Iar pe altă parte,
trebuie să golim noi acele
containere cu moloz, să îl
transportăm, să-l depozităm.
Nu avem nici cu cine nici cu
ce. Este de neacceptat!” a explicat primarul Venus Oprea.
Pe această cale rugăm toţi
cetăţenii să nu arunce gunoi
menajer sau moloz în containerele dedicate colectării
selective.

(continuare din pg.1)

O primă mare reuşită o constituie finalizarea asfaltărilor,
cea mai mare reuşită a
administraţiei din perioada
de când este primar domnul Venus Oprea. Chiar dacă
lucrările vor fi finalizate anul
viitor, proiectarea şi parcursul legal au fost efectuate de-a
lungul anului şi s-au concretizat cu începerea lucrărilor în
această lună.

Au fost achiziţionate coşuri
de gunoi, au avut loc ample
acţiuni de curăţenie şi s-a început colectarea selectivă.

Tot legat de infrastructura
publică, anul acesta s-a reuşit
efectuarea primei etape de extindere a trotuarelor, începând
cu zonele cel mai intens traficate de pietoni. Planurile
primăriei prevăd extinderea
graduală, an de an, în măsura
fondurilor disponibile. Pentru prevenirea inundaţiilor, în
zona cea mai joasă a localităţii
s-a procedat la construcţia
unui canal de scurgere.

la care s-a lucrat tot anul şi
care se află în procedura finală
înainte de adoptare.

Nici instituţiile de învăţământ
nu au fost uitate. Şcoala a
suferit o serie de lucrări de
modernizare şi întreţinere,
precum şi amenajarea terenului de sport. Grădiniţa veche,
care nu mai fusese renovată de
zeci de ani, a fost modernizată
capital.
De asemenea, în 2010 s-a
dus o campanie susţinută
legată de curăţenia şi colectarea gunoiului în comuna Şag.

Tot în acest an, un proiect pe
termen lung, foarte important
pentru viitorul comunei, a fost
adus pe ultima sută de metri.
Este vorba despre Planul Urbanistic General, fundamental
pentru extinderea comunei,

Primăria nu s-a limitat doar
la activităţile clasice de administrare, ci a mers şi pe cartea
investiţiilor în tehnologie de
ultimă oră. În acest scop, anul
acesta s-a lucrat la un proiect
îndrăzneţ pentru iluminat public pe bază de panouri fotovoltaice, finanţat în proporţie de
98% de Uniunea Europeană.
Nu în ultimul rând, activitatea culturală a Şagului a
fost în continuă dezvoltare.
Datorită
condiţiilor
moderne de desfăşurare, dar şi
a implicării directe, copiii şi
adulţii deopotrivă au avut parte
de numeroase manifestări cu
caracter cultural. Şi în acest
an a fost continuată strategia
menită să implice cât mai mult
cetăţenii în viaţa culturală a
comunităţii.
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“Timişul Şag” luptă pentru prima poziţie în judeţ

Au obţinut un dificil, dar
bine meritat loc trei la final de
tur, la egalitate de puncte cu
Juventus Pişchia, dar acum a
venit vacanţa şi pentru băieţii
conduşi de tehnicianul Adrian
Ianoşev. Dar pauza nu va dura
prea mult timp, pentru că vor
mai fi făcute antrenamente
şi se va stabili programul de
pregătire pentru această iarnă.
Tehnicianul va trebui să
găsească o cale pentru a-i ţine
pe jucători departe de multe
dintre bunătăţile de pe masa de
Crăciun, pentru a se menţine
în formă!
„Locul pe care ne-am clasat
la sfârşitul turului ne obligă.
Suntem conştienţi de asta şi

Rezultate
Et. Meci

Scor

1

Chişoda - Şag

1-2

2

Şag - Gottlob

3-0

3

Făget - Şag

7-0

4

Dumbrăviţa - Şag

3-3

5

Şag - Auto Timişoara 2 - 1

6

Cerneteaz - Şag

1-2

7

Şag - Sânandrei

5-1

8

CSM Lugoj - Şag

1-2

9

Şag - Deta

2-1

10

Dragşina - Şag

0-4

11

Şag - Poli 2002 Tm

1-2

12

BM Jimbolia - Şag

0-4

13

Şag - Pădureni

4-2

14

Info Tm - Şag

0-4

15

Şag - Pişchia

1-1

16

Peciu Nou - Şag

1-4

17

Şag - Dudeştii Vechi

1-2

încercăm să ne pregătim cât
mai bine. Aş dori să mulţumesc
pentru acest fapt sponsorului
principal, primăriei, în speţă
domnului primar Oprea Venus, cel care a făcut eforturi să
întreţină aceste rezultate bune.
Fără ajutorul dumnealui, al

Liga IV

Clasament sezon 2010-2011, etapa XVII
Nr Echipa

M

V

E I

Gm Gp P

1

AS Flacăra Făget

17

12 5

0

48

9

41p

2

AS Juventus Pişchia

17

11 5

1

48

12

38p

3

CS Timişul Şag

17

12 2

3

44

25

38p

4

AS FC Spartak Gottlob

17

11 2

4

37

23

35p

5

FC Politehnica 2002 Timişoara 17

11 1

5

40

21

34p

6

CS Dumbrăviţa

17

9

6

2

29

14

33p

7

CS FC Chişoda

17

10 2

5

45

20

32p

8

AS Pobeda Dudeştii Vechi

17

9

3

5

41

20

30p

9

CSM Lugoj

17

8

3

6

47

28

27p

10 AS Unirea Cerneteaz

17

8

1

8

33

45

25p

11 AS Vulturii Pădureni

17

7

2

8

29

37

23p

12 AS Peciu Nou

17

4

5

8

28

37

17p

13 AS FC Deta

17

5

0

12 29

41

15p

14 AS FC Baban Marcel Jimbolia

17

4

1

12 15

38

13p

15 FC Auto Timişoara

17

3

2

12 20

41

11p

16 FC Real Dragşina

17

3

1

13 18

65

10p

17 CS Informatica Timişoara

17

1

0

16 16

58

3p

18 CS Sânandrei (-13 pct)

17

4

1

12 25

58

0p

Notă: M - meciuri jucate; V - victorii; E - egaluri; I - înfrângeri; Gm - goluri marcate;
Gp - goluri primite; P - puncte

primăriei şi al Consiliului Local Şag, aceste lucruri nu ar fi
fost posibile”, a mai spus tehnicianul.
LOCUL 2 LA
CUPA
DE
IARNĂ
Cea de-a 16-a
ediţie a Cupei
de iarnă la fotbal
a avut loc în Sala
“Constantin Jude”
din Timişoara, iar
la start s-au aliniat 12 formaţii din
judeţul
Timiş.
Şagul a învins
Gottlobul şi Informatica în
grupe, după
care a întâlnit
Dumbrăviţa
în semifinală, de care
a trecut după executa
rea loviturilor de departa-

jare. Ajunsă în finală, echipa
noastră s-a lovit
de
Unirea Cerneteaz, care, aflată
într-o formă de
zile mari,
a reuşit
să
se
impună
cu un ca
tegoric 3-1.
„Îmi pare rău
că am pierdut finala, dar mă bucur
că am putut oferi
spectacol publicului.
Vreau să-i felicit pe
câştigători. De asemenea, pe această cale, le
mulţumim celor de la
AJF şi sponsorului pentru organizarea foarte
bună a acestei întreceri”,
a declarat Adrian Ianoşev,
managerul „Timişul Şag”.
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Concert de
colinde
Duminică, 19 decembrie, la
Casa naţională „Mihai Viteazul” din Şag, va avea loc a
IV-a ediţie a spectacolului de
Crăciun „Colindăm Domnului Bun”, ne-a informat doamna referent cultural Marcela Băran, coordonatorul
manifestării. Vor participa elevii şcolii, formaţia de dansuri
„Flori de iasomie”, copiii de la
grădiniţă precum şi corul bisericii ortodoxe, catolice, baptiste şi penticostale din Şag.
„Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Consiliului
Local şi a domnului primar
Venus Oprea şi a devenit o
tradiţie pentru viaţa culturală
a comunităţii noastre. De asemenea, beneficiem de sprijinul financiar al Consiliului
Judeţean Timiş, prin Agenda
culturală 2010”, a explicat
doamna Băran. Intrarea este
liberă.
Vă aşteptăm cât mai
numeroşi!

Urări de sărbători

Dragi locuitori ai comunei Şag, Crăciunul
ne oferă tuturor prilejul de a sărbători,
alături de cei dragi,
în armonie şi cu bucurie, dar şi încredere
în zilele care vin. Fie
ca Sărbătoarea Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos să
vă aducă în dar numai bucurii, sănătate, împliniri şi prosperitate. Crăciun fericit şi un
An Nou 2011 îmbelşugat!

Constantin Ostaficiuc
preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş
“De Sfintele sărbători ale
Naşterii Mântuitorului şi la
cumpăna dintre ani, vă urez

din toată inima ani
mulţi şi fericiţi, multă
sănătate, credinţă
şi speranţă, belşug,
noroc şi numai împliniri în Noul An,
alături de cei dragi.
Sărbători fericite! La
Mulţi Ani!”
Valeriu Tabără
deputat colegiul uninominal 6
ministru al Agriculturii
Cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, Consiliul Local Şag
urează tuturor locuitorilor,
sărbători fericite alături de
familie şi prieteni şi un An
Nou mai bun, plin de realizări
şi de fericire!
Consiliul Local Şag

„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace
între oameni bunăvoire”. Tuturor creştinilor le doresc să aibă
aceeaşi sinceritate în suflet ca a pruncilor. Pentru aceasta
a venit Iisus în chip de prunc, pentru ca şi noi să câştigăm
sinceritate şi să fim mai buni şi mai înţelegători unii cu alţii.
Crăciun binecuvântat şi un An Nou fericit!
Preot Gheorghe Săvoiu, parohia ortodoxă Şag

Campanie GRATUITĂ de testare a noilor aparate
auditive OTICON Danemarca

Mesaj publicitar

Pentru că deficienţele de auz
sunt o problemă de multe ori
subestimată, pe care, prinşi
în grijile de zi cu zi, preferăm
să o amânăm, pentru că am
făcut din protezarea auditiva
si sănătatea dumneavoastră
principalul nostru scop şi ţinta
eforturilor noastre, NicoPromedic invită locuitorii comunei
Şag să îşi testeze gratuit auzul
şi să probeze noile proteze auditive Oticon Danemarca.
În parteneriat cu NicoPromedic
(distribuitor zonal) şi demarat
la iniţiativa RomSound, unic
importator al protezelor auditive OTICON-DANEMARCA
în România, programul oferă

consiliere individuală, protezare auditivă şi suport pentru
obţinerea de proteze auditive
compensate până la 100% prin
CAS.
Conform comunicatului NicoPromedic, proiectul se va derula zilnic (Luni
- Vineri)
08.00-17.00 la centrul din Calea Bogdăneştilor nr. 4 (sediul
C.A.R.P) din Timişoara.
Având de partea noastră
cei 104 ani de experienţă şi
tradiţie în protezare auditivă a
colaboratorilor noştri, precum
şi dedicaţia unui colectiv profesionist, NicoPromedic vine în
sprijinul atât vârstnicilor, cât
şi tinerilor sau copiilor care se

confruntă cu deficienţe de auz.
Persoanele interesate sunt rugate să se programeze zilnic
la tel: 0256-489.353, 0356464.243, 0742-214204.
Vă aşteptăm şi să ne auzim
sănătoşi!

