O nouă finanțare guvernamentală
pentru proiectele din Șag

(detalii în pagina 3)

anul XIV ♦ nr. 7 ♦ august 2019 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Comuna Șag va avea o sală de sport modernă

O nouă investiție pentru comuna
Șag. De data aceasta, este vorba despre
construirea unei noi săli de sport,
la standarde europene, pentru care
Ministerul Dezvoltării, prin Compania
Națională de Investiții, a lansat deja
licitația de execuție.
Sala va fi una încăpătoare, cu o
capacitate a tribunelor de 102 locuri,
și va fi dotată cu vestiare moderne
pentru sportivi și staff. De asemenea
va beneficia și de un cabinet medical
pentru sportivii care activează în
comună.
”Mulțumesc tuturor celor implicați.
Vă asigur că voi urmări personal ca
această investiție să prindă contur și să
asigure dezvoltarea comunei noastre, în
beneficiul locuitorilor”, a spus primarul
Flavius Alin Roșu.
Valoarea obiectivului se ridică la
aproximativ 6,5 milioane de lei, iar
suma este asigurată în totalitate din
bugetul central.

Distrugeți ambrozia și curățați terenurile!
Orice persoană care are un teren este obligată să ia măsuri urgente pentru a distruge
ambrozia, o buruiană ce crește de obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare sau pe terenurile
lăsate în paragină.
În luna martie a anului trecut a intrat în vigoare un act normativ care reglementează aceste
lucruri. Potrivit acestuia, „proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole
au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia,
denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației
adventive, invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”.
În acest sens, persoanele fizice și firmele trebuie să desfășoare anual, lucrări de întreținere a
terenurilor precum cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei. Dacă această obligație este
neglijată, autoritățile vor da mai întâi o sancțiune sub formă de avertisment. Apoi, ignorarea
avertismentului va putea duce la aplicarea unei amenzi între 750 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor
fizice, sau între 5.000 și 20.000 de lei, în cazul firmelor.
În comuna noastră au fost deja transmise somații persoanelor care nu și-au îngrijit terenurile.
Acestea au la dispoziție 10 zile pentru a remedia situația, în caz contrar, vor fi amendate.

Hramul Mănăstirii Timișeni-Șag

Una dintre cele mai reprezentative
așezări
monahale
din
cuprinsul
Arhiepiscopiei Timișoarei, Mănăstire
Timișeni din Șag, a îmbrăcat straie de
sărbătoare. Cu prilejul praznicului Tăierii
Capului Sfântului Ioan Botezătorul,
mănăstrirea și-a deschis larg porțile, pentru
a-i primi pe toți cei care au vrut să participe
la slujbele închinate acestui moment.
Programul liturgic a debutat in ajunul
sărbătorii, cu slujba Vecerniei cu Litie,
oficiată de un sobor de preoți. A continuat
apoi cu Sfânta Taină a Maslului, Utrenia,
Ceasurile și Sfânta Liturghie, ce au avut
loc noaptea, iar în zorii zilei de sărbătoare,
s-a oficiat Slujba Aghiasmei Mici și Taina
Sfântului Maslu.
Serviciul religios din ziua hramului
a fost încununat cu săvârșirea Sfintei

Liturghii de către Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului, înconjurat de un
sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfinția

Sa le-a vorbit crendincioșilor despre
viața Sfântului Ioan, precum și despre
însemnătatea mesajului său.

Aparate de fitness în parc
Reprezentanții primăriei au reușit să obțină o finanțare de la Polul de Creștere
Timișoara pentru achiziționarea unor aparate de fitness pentru a fi montate în
parc. Un pachet complet, care permite lucrarea tuturor grupelor de muschi, este
format din 8 astfel de aparate. Banii obținuți, 25.000 de lei, nu acoperă însă decât
cumpărarea a 4 aparate, astfel că restul de 4 ar fi trebuit achiziționate din bugetul
local. Primarul comunei a propus acest lucru Consiliului Local, însă aleșii au decis
să nu achiziționeze momentan cele patru aparate din bugetul local.

Știri pe scurt
A fost complet modernizată bucătăria Căminului Cultural Șag.
Reprezentanții primăriei au făcut posibilă dotarea cu mobilier și echipamente

profesionale a locului în care se pregătește mâncarea, pentru ca evenimentele
organizate aici să fie unele cu adevărat reușite din toate punctele de vedere.
Continuă lucrările de întreținere a
drumurilor din comună prin reparații
cu asfalt și pietruire a străzilor. În acest
moment se lucrează în zona Mănăstire,
urmând ca astfel de intervenții să fie
realizate în toate punctele care necesită
modernizări.
A fost lansată licitația pentru
execuția Centrului Social-Medical
Comunitar din Șag. După ce proiectul a trecut prin filtre riguroase pentru obținerea
finanțării europene, acum mai este doar
un pas până la demararea lucrărilor
în teren. Odată ce va fi desemnat
constructorul, va putea fi organizat
șantierul. Centrul va fi amplasat pe
strada a II-a, unde a fost terenul sintetic,
acum desființat. Proiectul este finanțat
din fonduri europene, prin Grupul de
Acțiune Locală „Timişul de Centru”.

O nouă finanțare guvernamentală
pentru proiectele din Șag

Încă unul dintre proiectele importante ale comunei
noastre intră în linie dreaptă. Astfel, eforturile
administrației locale de a atrage cât mai multe fonduri
externe pentru investițiile din Șag dau roade.
Primarul comunei, Flavius Alin Roșu, a semnat
contractul de finantare pentru obiectivul ”Reabilitare
și modernizare străzi în comuna Șag, județul Timiș”,
care prevede asfaltarea a peste 7,2 kilometri de drum
pe raza localității.
Finantarea este asigurată de Guvernul României,
prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar
valoarea investiției se ridică la 4.272.346 lei, adică
aproape un milion de euro.

Începe implementarea proiectului Eco Timiș la Șag

Iubitorii de natura si ecologie, de apa
și mișcare, vor avea parte de o nouă serie
de activități pe care le vor putea desfășura
chiar în Șag. Comuna noastră este una
dintre cele în care este implementat
proiectul european Eco Timiș, iar
fiecare dintre noi va avea posibilitatea
să descopere partea mai puțin văzută a
râului Timiș.
La începutul lunii august, primarul
comunei, Flavius Alin Roșu, a avut o ultimă
întâlnire cu conducerea Asociației pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul
Timiș, în cadrul căreia s-au pus la punct toate
detaliile privind implementarea proiectului.
Astfel, s-au stabilit cele trei locuri de belvedere
ce vor fi amenajate pe plajele naturale dezvoltate
pe malul râului. Aici vor fi amplasate aproape 60
de mese cu 118 banci, 30 de umbrare și 100 de
coșuri de gunoi.
De asemenea, vor fi amplasate panouri
informative în Lunca Timișului, dar și în localitatea
Șag, indicatoare turistice spre obiectivele de
vizitat, iar 4 canoe care vor fi puse la dispoziția
turiștilor în mod gratuit, pentru plimbări pe râul
Timiș între localitățile Șag și Urseni. Canoele au
fost deja achiziționate și urmează să fie disponibile
din primăvara anului 2020. Între timp, APDT
Timiș dorește să achiziționeze un peridoc necesar
transportului canoelor, iar Primaria Șag va mai
achiziționa un container maritim pentru depozitare acestora.

Rezultate excelente
pentru doi sportivi din Șag
Daniel Dobridoreanu, unul dintre cei mai buni sportivi din țară
la Go, va reprezenta comuna Șag la Cupa României la Go, ce va
avea loc în 21-22 septembrie, la Cluj. Acesta a reușit calificarea,
fiind unul dintre cei care au reușit să își domine adversarii, în timpul
probelor preliminarii.
Daniel a participat la două competiții, clasându-se pe onorabilele
poziții 2 și 5.
Un alt sportiv talentat al comunei noastre este Andrei Antal,
care, deși foarte tânăr, are deja un palmares bogat. În anul 2018,
acesta reușea să se claseze pe locul 3 în Memorialul Adam Gyorgy,
desfășurat la Budapesta. La sfârșitul lunii iulie a participat la Open
Arad, unde a ocupat prima treaptă a podiumului la klotz - ELO
sub 1600, iar la începutul lunii august a partcipat la Festivalul
Internațional de Șah de la Satu Mare, unde s-a clasat pe locul 2 la categoria ELO sub 1500.
Pe această cale, îi felicităm pe cei doi tineri care ne fac cinste și le urăm succes în
continuare!

Ansamblul Timișul Șăgean a
participat la Festivalul Național
de Folclor ”Mugurașii” de la
Prisăcani, județul Iași, unde a
reușit să obțină un frumos loc
3. Felicitări tuturor artiștilor
pentru reușită!

Excelența a fost premiată, la Șag

Moment
emoționant, în cadrul Zilelor
Comunei Șag. În semn de
prețuire pentru activitatea
și contribuțiile deosebite
pe care le-au adus comunei noastre, mai mulți
cetățeni au fost distinși cu dimplome și plachete, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la
Căminul Cultural Șag.
”Am venit în fața dumneavoastră cu acest
demers simbolic, al prețuirii față de toți cei care
au contribuit și contribuie la dezvoltarea comunei
noastre. E un demers de care comunitatea noastră
are nevoie. Să fim împreună promotorii binelui, ai
exemplului pozitiv, care să dezmintă indiferența și
diviziunea, indiferent de orientari politice sau de
altă natură”, a spus primarul Flavius Alin Roșu.
În cadru festivității de decernare a premiilor
de excelență, au fost onorați foști primari,
viceprimari și secretari ai comunei, preoți,
directori ai școlii, medici, sportivi si oameni de
cultură ai satului.
Iată mai jos lista celor distinși pentru
meritele deosebite!
PRIMARI
OPREA VENUS (2000-2016)
DORAN DORU (1996-2000)
SÂRBOVAN GHEORGHE (1992 – 1996)
STĂNESCU IOAN (1990-1992)
MOŞOIU CORNELIA (1979-1989)
PUTA DORIN (1969-1979)
CINCA GRIGORE (1968-1969)
VICEPRIMARI
BĂDĂI ȘTEFAN (2004 – 2016)
PETRICAȘ FLORIN (2000 – 2004)
MEZEI FLOREA (1992 – 1996)
SECRETARI
JEBELEANU IOSIF (2002 – 2007)
JICOANE IOANA (1994 – 2002)
SPÎNU TIBI (1987 – 1994)
PREOŢI
SĂVOIU GHEORGHE (1983 – 2017)
BĂRAN FLORIN (2017 – prezent)
FILIP AUREL – fiu al satului
DIRSHL JOHAN (1989 –2008)
LASZLO WONERTH (2010 – prezent)
FARCAŞ NICOLAE (1990 –2016)

RUSU VINICIUS (2016 – prezent)
DIRECTORI ŞCOALĂ
PECINGINE SANDA (1990 – 1999)
ZÎNCĂ NICOLAE (1999 – 2003 şi 2008 – 2012)
ANDREICI VERONICA (2003 – 2004)
BRANCU CODRUȚA (2004 – 2008)
ROȘU GEORGETA (2012 – 2016)
RADU COSMIN FLAVIUS (2017 –2019)
PROFESORI
STANCU MIOARA – profesor și scriitor
PREPELIȚĂ GINA – profesor
IONESCU DANIELA – profesor
ZÎNCĂ ANA – profesor
CIOGESCU NINA – învățător
LUPULESCU CARMEN – învățător
FAUR ALEXANDRU – învățător
PAU IOAN – învățător
KERESTES MARINA – educatoare și
învățătoare
ANTANAŞ FLORICA – educatoare
MEDICI
SÂRBOVAN VLAD-CĂLIN
CIORTEA LUCIA
CULTURĂ
SZOLLO ALEX – scriitor
BĂRAN MARCELA – fost director Cămin
Cultural Șag
SPORT
GHEORGHE IOANA – atletism
ŞECMAN PIETRU – atletism
ŞECMAN GABRIELE – atletism
SUIUGAN DARIUS - haltere
ANTAL ANDREI – șah
DOBRIDOREANU DANIEL – go și șah
PĂLĂDUŢĂ RĂZVAN - handbal
PODINĂ CRISTIAN – fotbal
GOIA COSMIN – fotbal
IANOŞEV ADRIAN – fotbal

Cu ei ne mândrim
Două personalități ale vieții
culturale șăgene au avut parte de
momente deosebite. În fața unor săli
pline, autorii Alex Szollo și Mioara
Stancu și-au lansat cele mai recente
volume.
„Tupeu de creștin”, cartea
publicată de Alex Szollo, este un

volum care tratează teme religioase.
Publicația doamnei Mioara Stancu,
„Drumul calvarului și al renașterii
timocenilor români în Peciu Nou”,
este o monografie a acestei regiuni.

Petrecere mare la Zilele Comunei Șag

Au fost patru zile de voie bună, petrecere
și distracție, la Zilele Comunei Șag, anul
acesta. Începând de marți, 13 august și până
vineri, în 15 august, evenimentele organizate
în comuna noastră au adunat numeroși
participanți, atât cei implicați în diferitele
manifestări, cât și spectatori din comună sau
invitați.
Primele două zile au fost dedicate
manifestărilor sportive. Au avut loc turnee de
șah, go și tenis de câmp, la Căminul Cultural,
dar și campionate de fotbal și competiții de
atletism și kaiak-canoe, la care au participat
un număr impresionant de concurenți, lucru
care nu poate decât să ne bucure, întrucât
denotă atracția șăgenilor față de activitățile
sportive.

Ziua Pompierilor, la Șag
Ziua Pompierilor va fi organizată,
anul acesta, la Șag, în data de 13
septembrie. De la ora 13, în curtea
Căminului Cultural vor fi organizate
o expoziție statică a tehnicii, un
exercițiu demonstrative, dar și o
parade a tehnicii de intervenție.
La eveniment au fost invitați
să participe pompierii din cadrul
Detașamentului 2 Pompieri Timișoara,
dar și Serviciile Voluntare pentru
Situații de Urgență din județ.

Zilele de joi si vineri, au fost dedicate
evenimentelor culturale. În 15 august, de la
ora 16, au avut loc tradiționalele parade ale
costumului popular și ale cailor și căruțelor
împodobite. Acestea au plecat de la Primărie,
anunțând astfel începerea rugii. Alaiul a ajuns
apoi în Parcul Central, acolo unde a avut loc
o slujba de Te Deum, urmată de tradiționala
horă a satului și de balul de rugă.
A urmat apoi petrecerea propriu-zisă, la care,
cu mic cu mare, șăgenii au venit în număr mare,
pentru a se bucura împreună de spectacolul de
muzică populară susținut de Mirela Petrean,
Patric Stancu și Medana Manole, împreună cu
formația Mirela Petrean.
Atmosfera s-a încins și mai tare atunci
când pe scenă au urcat soliștii de muzică
ușoară: Andreea Bălan, Rapp'Aga, Zoran

Demian cu Trupa SlyStyle, care au susținut
un concert de excepție.
Seara s-a încheiat cu un spectacol de
artificii care i-a încântat pe toți cei participanți.
Petrecerea a continuat și vineri. A avut
loc festivitatea de decernare a premiilor de
excelență pentru merite deosebite, urmată de
un nou spectacol susținut de: Simona Rus,
Izabela Halmai, Adriana Curtu Vaidos, Culiță
Sterp și solistele de muzică ușoară Andreea
Bănică și Anda Adam.
Pe această cale, reprezentanții Primăriei
doresc să mulțumească tuturor șăgenilor
care au participat la evenimente, sportivilor,
artiștilor și, nu în ultimul rând, nașului rugii,
Laurențiu Claudian Lupușor, președintele
Baumit România, care s-a implicat în buna
desfășurare a manifestărilor.

Păstrați curățenia!
Poliția Locală dă amenzi
Reprezentanții autorităților locale fac apel la locuitorii comunei
noastre și atrag atenția că nepăstrarea
curățeniei pe domeniul pubic atrage
după sine sancțiuni.
Agentul poliției locale a început
controalele în teren și a depistat și
amendat persoane care au aruncat
deșeuri din construcții pe domeniul
public. În cauză s-a luat măsura
sancționării acestora cu amenda
maximă, în valoare de 1.000 de lei.

ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

SC GAUSS SRL închiriază buldoexcavator la prețul de 100 lei +
TVA. Mai multe informații la tel:
0748.110.838

SC BET PALLET SRL
SEDIU: Loc. Șag, DE 428/2; FOSTA FERMĂ 4 DE
LEGUME; RO 21030110/J35/542 2007
ANGAJEAZĂ
- MUNCITORI
• CALIFICAȚI• NECALIFICAȚI
- ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI (PRODUCȚIE PALEȚI)
Detalii angajare la sediul firmei
Administrator: Ionică Todor, tel 0732.007.152

CĂSĂTORII
RADU ALEXANDRU-MARIUS
cu RADU CLAUDIA

Ședința ordinară a Consiliului Local Șag
din data de 13 august 2019

CHIRAS COSMIN-CONSTANTIN
cu CRISAN ROXANA-ALINA

1. HOTĂRÂREA Nr. 47 / 13.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele
Consiliului Local al Comunei Șag din luna august 2019

Casă de piatră!

2. HOTĂRÂREA Nr. 48 / 13.08.2019 pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I 2019

DECESE

ORDINEA DE ZI

3. HOTĂRÂREA Nr. 49 / 13.08.2019 privind completarea HCL Șag nr. 92/2018 privind aprobarea
principalelor investiții, propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2019
4. HOTĂRÂREA Nr. 50 / 13.08.2019 privind rectificarea de buget

JUGANARU CALIN-OVIDIU
cu POPA ALINA -PETRONELA

MUTU ANA
KOVACS VILMA
PERETEATCA VIORICA

