DEZBATERE PUBLICĂ

Dragi șăgeni, vă invit miercuri, 23.11.2016, de la ora 18:00, la Casa de Cultură „Mihai Viteazul” din Șag să dezbatem
necesitățile comunei, în vederea întocmirii bugetului local pe anul viitor. Vă așteptăm!
Primar, Flavius Roșu
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Investiții finalizate și proiecte
în curs de derulare

SE APROPIE cu pași repezi finalul
anului și sfârșitul sezonului pentru
constructori, astfel că Primăria Șag face
ultimele demersuri pentru a duce la îndeplinire proiectele incluse în Lista de
investiții pe anul 2016, atât de așteptate de cetățeni.
În ultimele două luni s-au încheiat
mai multe proiecte, iar altele sunt în
plină desfășurare. Totodată, au fost
schițate noi planuri pentru anul viitor
și au apărut noi oportunități pentru
administrația locală, ceea ce face ca
programul Primăriei în această perioadă să fie unul extrem de încărcat.
În continuare, vă prezentăm, unul
câte unul, stadiul proiectelor din lista
de investiții:
EXTINDEREA ȘI ETAJAREA
REMIZEI PSI
La finalul lunii octombrie a fost demarată construcția noului corp, atât
de necesară funcționării unei Primării moderne. S-a turnat deja fundația

anexei și se pregătesc lucrările de
ridicare a stâlpilor de susținere și a
pereților. Vă reamintim că la final, întreaga anexă va avea un garaj extins
pentru mașina de pompieri și pentru
microbuz, birouri și o sală de ședințe
pentru Consiliul Local.
EXTINDEREA TROTUARELOR
La mijlocul lunii noiembrie s-au încheiat lucrările de reparații și construcții a trotuarelor noi, pe porțiunile prevăzute în proiect. Anul viitor
vor fi atacate noi zone unde lipsesc

trotuarele sau sunt foarte deteriorate, iar dacă va fi posibil, se va încerca
accesarea de fonduri pentru a interveni în toată comuna.

drumurilor din zona Mănăstire, acelea care au fost deja intabulate pe
comuna Șag. Lucrările sunt în curs și
se vor finaliza în timp scurt. De asemenea, s-au făcut demersuri pentru
ASFALTAREA STRĂZILOR
preluarea drumurilor al căror statut
Cele mai așteptate lucrări – cele de juridic a fost deja clarificat. „Noi avem
asfaltare a străzilor pietruite – s-au toată disponibilitatea de a-i ajuta pe
încheiat zilele trecute și au fost un proprietarii care doresc să cedeze
succes. În prima parte s-a intervenit drumurile către Consiliul Local Șag și
mai întâi la capetele străzilor VI, VII, îi îndemnăm să înceapă cât mai repeIX și X, unde exista doar un strat de de să întocmească documentele nepietriș. S-a pregătit mai întâi fundația cesare” a declarat primarul.
drumului și apoi s-a turnat asfalt.
EXTINDEREA ILUMINATULUI
În a doua parte s-a intervenit pe por- PUBLIC ÎN ZONA MĂNĂSTIRII
țiunea dintre drumul județean DJ593 Un alt proiect aflat pe lista de invesspre Parța și strada a II-a, unde asfal- tiții din acest an este cel de extindere
tul era foarte deteriorat și se forma- a iluminatului public în zona Mănăsseră multe gropi. Aici a fost mai întâi tirii. S-a considerat că este prioritară
frezat stratul existent, apoi s-a repa- iluminarea celui mai important drum
rat, nivelat și la final turnat un nou din cartier, drumul comunal de la
strat de asfalt. În total au fost asfaltați barieră până la Mănăstirea Timișeni.
circa 2 km de drum.
Lucrările sunt în plină desfășurare și
se vor finaliza în perioada imediat urPIETRUIREA DRUMURILOR ÎN
mătoare.
ZONA MĂNĂSTIRII
Au început lucrările de pietruire a (continuarea în pagina 2)

1 DECEMBRIE 2016
VINO SĂ SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!

Primăria și Consiliul Local Șag vă invită în data de 1 decembrie 2016, să participați la manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României. Începând cu ora 14:00, copiii din comună
vor împodobi bradul de Crăciun, după care va urma un spectacol de muzică și dans la Casa de Cultură „Mihai Viteazul” la care sunt invitați să participe toți locuitorii comunei Șag. Vă așteptăm!

Editorial
1 Decembrie
aduce cu sine
o mulțime de
simboluri. În
primul rând este
Ziua Națională,
în care sărbătorim Unirea
de la 1918, dar această zi dă
și startul sărbătorilor de iarnă. Acum, în pragul sărbătorii
românilor de pretutindeni, fac și
eu apel la unire. Unirea noastră,
ca semeni, pentru a atinge un
scop mai bun, mai înalt. Unirea
în sânul comunității pe care
azi o reprezint, pentru a începe
și pentru a duce la bun sfârșit
proiecte comune, pentru binele
tuturor. Dacă acum 98 de ani,
Unirea a fost făcută la Alba Iulia,
adunând din toate colțurile țării
oameni de toate etniile și din
toate categoriile sociale, azi nu
trebuie să le uităm exemplul. Să
fim mândri de înaintașii noștri,
dar să facem și noi, la rândul
nostru, fapte care să ne facă
cinste. Să fim mândri de originile
noastre românești, și de ceea ce
reprezintă acestea, să fim uniți și
împreună să reușim să ducem la
capăt tot ceea ce ne propunem.
La noi, la Șag, vrem ca Sărbătoarea Națională să devină o
tradiție și an de an, să ne reunim
în cadrul diferitelor evenimente organizate cu acest prilej.
Tineri și bătrâni, copii și adulți,
să învețe unii de la ceilalți, să
fie deschiși și uniți, astfel încât
Șagul să facă pași repezi înainte
pe drumul pe care ni-l dorim cu
toții: o comună dezvoltată, cu
adevărat europeană, cu toate
facilitățile și infrastructura pe
care o merită.
Flavius Roșu,
primar
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PRELUAREA ȘCOLII
VECHI SE APROPIE
DE FINAL

EPOPEEA școlii vechi din comuna
Șag se apropie de final. După ani
de zile de demersuri de preluare a
acesteia de către comuna Șag, s-a
ajuns la ultima etapă. Astfel, s-a făcut evaluarea imobilului și acum se
pregătește documentația pentru
efectuarea tranzacției de vânzare

– cumpărare. Banii necesari există
pentru că au fost bugetați în acest
scop, iar achiziția propriu-zisă se
va face până la finele anului. Astfel,
Primăria va putea face o estimare
a costurilor necesare și includerea
în bugetul de anul viitor a sumelor
necesare pentru repararea și amenajarea clădirii școlii vechi.

DEMERSURI PENTRU
PARAPETE ȘI
SEMAFOR PE DRUMUL NAȚIONAL

AVÂND în vedere numărul mare
de accidente grave care au loc pe
tronsonul de drum național ce traversează teritoriul administrativ al
comunei noastre, Primăria Șag a
depus oficial o cerere către Direcția Regională de Drumuri și Poduri
Timișoara pentru montarea de parapete despărțitoare pe drumul
național DN59, de la ieșirea din Timișoara până la intrarea în comună. De asemenea, Primăria a cerut
aprobarea montării unui semafor
la intersecția dintre drumul național și strada a II-a.

APEL LA CURĂȚENIE

CU RISCUL de a ne repeta, insistăm asupra unui aspect extrem de
important: curățenia comunei. Se
apropie iarna și este necesar ca fie
care gospodar să curețe frunzele
moarte, să grebleze, să introducă
utilajele agricole în gospodărie. În
plus, cei care au terminat lucrările
în construcții sunt rugați să strângă molozul și materialele de construcție, iar cei care și-au adus lemne de foc, să le bage în curte.

Investiții finalizate și proiecte
în curs de derulare, la Șag

(continuare din pag. 1)
REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE
LA LOCURILE DE JOACĂ
Șagul se mândrește cu un număr
mare de locuri de joacă, însă întreținerea lor este necesară periodic. Astfel, Primăria a luat la rând fiecare parc
de joacă din comună, a identificat
problemele existente și a intervenit
punctual. S-a intervenit în parcurile
pentru copii de pe str. II, IV, XXI-XXII,
Stadion și Chicago. Au fost reparate
și vopsite instalațiile existente și s-au
montat unele instalații noi.

RECONDIȚIONAREA STAȚIILOR
DE AUTOBUZ
Cele trei stații de autobuz amenajate
în comună (una la Drumul Național,
una în fața Primăriei și una pe strada
a VI-a) au fost reparat și vopsite pentru a asigura un minim de confort călătorilor care așteaptă autobuzul.

MONTAREA TOTEMELOR DE
IDENTIFICARE
Un proiect mai mic, dar necesar,
montarea totemelor (panourile de
identificare) la intrarea în comună
s-a făcut repede și în limita bugetului
propus. Au fost montate trei astfel de
panouri – două pe drumul național,

la intrarea în comună, și unul pe drumul spre Parța.

Proiecte în pregătire la Primăria Șag

DACĂ 2016 a fost un an destul de
bun pentru administrația locală, anul
2017 se anunță a fi unul de foc, cu numeroase proiecte importante pentru care Primăria Șag va trebui să se
bată pentru a le finanța și a le pune
în practică. Va fi o luptă contra cronometru, mai ales că unele proiecte
sunt finanțate din fonduri europene, unde competiția dintre localități
este acerbă. Din fericire, nu se pierde
timpul prețios și planurile se fac din
timp, astfel încât, vă putem dezvălui
o serie de proiecte noi a căror existență era incertă până acum, dar și
stadiul unor proiecte mai vechi.
UN NOU CENTRU MEDICAL
Noutatea absolută o constituie proiectul de construire a unui nou centru medical, modern, spațios, adaptat cerințelor secolului XXI. Proiectul
este în curs de realizare și va fi depus
spre finanțare prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Timișul de
Centru”, din care Șagul face parte.
Valoarea maximă eligibilă pe care
comuna o poate atrage în acest scop
este de 150.000 euro, fonduri europene nerambursabile, diferența urmând să fie suportată de la bugetul
local sau din alte surse.
ILUMINAT STRADAL MODERN
Un alt proiect nou este cel de implementare, la nivelului întregii comune,
a iluminatului stradal folosind tehnologia LED. Proiectul are ca scop să taie

500.000 euro.

EXTINDEREA GRĂDINIȚEI
Tot acum se lucrează și la proiectul
de extindere a grădiniței cu un nou
corp, pentru ca anul viitor să se treacă la faza de execuție. Proiectul va
radical costurile cu energia electrică fi inclus în lista de investiții pe anul
suportate de la bugetul local, prin in- 2017, cu finanțare de la bugetul local.
stalarea iluminatului eficient energetic. Documentația este în lucru și se CANALIZAREA, DE LA VIS
pregătește depunerea proiectului în LA REALITATE
2017 pe fonduri europene sau guver- După ani de zile de așteptare, proiecnamentale.
tul de introducere a canalizării în Șag
are, în sfârșit, finanțarea asigurată în
ȘANȚURI ȘI PODEȚE
2017 și primele estimări cu privire la
În ultimele lunii s-au făcut ridicările începerea lucrărilor. Astfel, în urma
topo și s-a întocmit un plan de ame- comunicărilor cu Aquatim, liderul de
najare a rețelei de scurgere a apelor proiect, s-a stabilit ca în cursul anului
pluviale pe toată comuna. Proiectul a 2017 să se organizeze licitația și, cu
avansat mult și s-au pus bazele pen- toate prelungirile și contestațiile potru ca lucrările să înceapă anul viitor. sibile, s-a convenit ca în toamna anului viitor să înceapă efectiv lucrările.
CREȘĂ NOUĂ LA ȘAG
Vă reamintim că soluția finală aleasă
Proiectul pentru noua creșă este în este de conectare a canalizării Șagucurs de scriere și de pregătire a do- lui la rețeaua Timișoarei (vezi planul
cumentațiilor în vederea depune- de mai jos). Proiectul are o valoare de
rii acestuia spre finanțare din fon- 5.750.000 euro și este finanțat prin
duri europene. Valoarea maximă pe Programul Operațional Infrastructuaxa de finanțare a creșelor este de ră Mare (POIM).
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Unul din cele mai frumoase parcuri din
județ va fi amenajat la Șag

A FOST FINALIZAT proiectul comandat de Primărie pentru reamenajarea parcului mare de la drumul
național. Arhitecții peisagiști care
au întocmit proiectul au propus nu
doar o simplă cosmetizare ci și o refuncționalizare a spațiului, pentru a
fi transformat într-un loc de interes
pentru cetățenii de toate vârstele.

Astfel, proiectul include, pavarea
completă a aleilor existente și amenajarea unor noi alei. Spațiul verde
trebuie curățat, pomii trebuie toaletați, iar cei uscați înlăturați, iar la final
se va monta gazon englezesc (role)
și instalații de irigație. În centrul parcului va fi amenajat un mic iaz, cu un
podeț care trece peste și câteva foișoare.
naja un teren de baschet și se vor
monta o tablă mare de șah și o masă
Pentru activități sportive se va ame- pentru tenis de masă.

În fine, pentru că spațiul existent este
suficient de mare, vor fi amenajate
două locuri de joacă pentru copii,
unul pentru copii sub 3 ani și un altul
pentru copiii de peste 3 ani.
„Proiectul este gata și ne pregătim pentru scoaterea lui la licitație.
Obiectivul nostru este ca lucrările de
execuție să înceapă la primăvară”, a
declarat primarul Flavius Roșu.

Clarificarea situației juridice a Casei
Naționale „Mihai Viteazul”

CONSTRUITĂ în 1939, Casa Națională „Mihai Viteazul” a fost pentru comuna Șag locul în care a pulsat viața
culturală a comunității, indiferent de
perioadele istorice prin care a trecut.
Astăzi, locașul de cultură joacă un rol
foarte important și se impune aducerea lui la standardele prezentului.
Ceea ce puțini știu, iar edilii comunei
aveau să afle în acești ani, este că, din
punct de vedere juridic, situația clădirii este una mai complicată decât ar
putea părea la prima vedere. Mai precis, proprietarul juridic nu este comuna Șag ci Asociația Culturală „Mihai

Viteazul”, înființată în 1937. Numai că,
această asociație a șăgenilor a dispărut de mult iar astăzi Primăria este
chemată să clarifice statutul juridic al
proprietății.

Din acest motiv s-a început întocmirea dosarului pentru aducerea ei
în proprietatea comunei Șag. Într-o
primă fază s-a cerut Tribunalului Timiș să constate că Asociația nu mai
există și nu mai are activitate de cel
puțin 10 ani. „Este similar cu stabilirea
decesului unei persoane, când se stabilește ca succesorul universal să intre în drepturi. Aici este vorba despre

Legea Asociațiilor și, în speța noastră,
facem demersurile pentru ca Primăria să intre în drepturile de proprietar”, a explicat secretarul comunei,
Petru Niergeș.

Campanie de intabulare gratuită
a terenurilor agricole din Șag

COMUNA ȘAG a fost inclusă într-un
program național de înregistrare gratuită a terenurilor în cadastru și cartea funciară. Într-o primă fază, este
vizat un singur sector din teritoriul
administrativ al comunei (identificat
pe harta alăturată), însă în anii următori se va extinde pentru a acoperi
toată comuna, asta pentru că, există
încă foarte multe terenuri neintabulate.

Înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din
extravilan se face indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv
proprietar, titular al unui drept real
asupra imobilului sau posesor.
Acțiunea, aflată în plină desfășurare,
este finanțată în cadrul Programului
național de cadastru și carte funciară,
din fonduri guvernamentale.

ALEGERI PARLAMENTARE
11 DECEMBRIE 2016

SECȚII DE VOTARE ÎN COMUNA ȘAG
SECȚIA DE VOTARE NR. 546
Casa Națională „Mihai Viteazu”;
Alegătorii de la lit. A până la lit. L
SECȚIA DE VOTARE NR. 547
Casa Națională „Mihai Viteazu”;
Alegătorii de la lit. M până la lit. Z

Votează! Votul tău contează!

PIETRUIREA
DRUMULUI ȘAG –
CHIȘODA, POSIBILĂ
ANUL ACESTA

ÎN NUMĂRUL TRECUT al Jurnalului anunțam că primării din Șag
și Giroc s-au pus de acord să reabiliteze și să modernizeze drumul
care leagă Șagul de Chișoda, în
prezent un drum de pământ ce nu
poate fi folosit de autoturisme. Edilii din cele două localități n-au stat
prea mult pe gânduri și au căutat
soluții pentru a interveni cât mai
repede, iar acum se fac demersurile, de ambele părți, pentru pietruirea drumului până la finele anului.
Dacă acest lucru nu va fi posibil,
pentru că timpul rămas este scurt,
se va face lucrarea în primăvară, iar
tot atunci se vor face și documentațiile pentru asfaltarea drumului
cu sprijinul Consiliului Județean
Timiș.

OBLIGATIVITATEA
CURĂȚĂRII COȘURILOR DE FUM

Odată cu sosirea sezonului rece,
în gospodării începe să fie făcut focul
pentru încălzire și
apă caldă, folosind
sisteme de ardere
tradiționale,
însă
totodată, se impune obligatoriu curățarea coșurilor de fum, potrivit
Legii (HG357/2007). În acest sens,
Primăria Dudeștii Vechi le reamintește tuturor proprietarilor că sunt
obligați să-și curețe coșurile de
fum apelând la coșari autorizați și
că, în cazul unui control, trebuie să
dețină dovadă scrisă în acest sens.

APIA ANUNȚĂ UN
NOU AJUTOR PENTRU FERMIERI

Fermierii români vor putea accesa o nouă schemă de sprijin, din
cadrul PNDR, destinată de această dată împăduririlor. Mai exact,
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari referitor
la instituirea și implementarea
schemei de ajutor de stat cu titlul
”Sprijin pentru prima împădurire și
crearea de suprafețe împădurite”
aferentă Măsurii 8. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui
sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri agricole
și neagricole și formelor asociative
ale acestora pentru realizarea de
trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.
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Mitropolitul Banatului, în vizită
la Parohia Ortodoxă Șag

CREDINCIOȘII ORTODOCȘI din localitatea Șag, din Protopopiatul Timișoara I, au trăit, în Duminica a 23-a
după Rusalii, momente deosebite,
întrucât, după mai bine de 46 de ani,
au primit vizita pastorală a Mitropolitului Banatului.

La orele dimineții, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost
întâmpinat, la intrarea în biserica cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”,
de reprezentanții autorităților locale,
alături de un număr mare de credincioși și tineri îmbrăcați în costume
populare. Înaltpreasfinția Sa a participat la Sfânta Liturghie oficiată de
un sobor de preoți, condus de părintele protopop Ioan Bude.

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
Cabinetul stomatologic ROXI DENTA situat în
Şag, strada a III-a nr. 130 vă oferă toată gama
de servicii de medicină dentară. La ROXI DENTA
vă aşteaptă o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură
de ultimă generaţie.
Program: Luni – Joi:
09.00 - 20.00, Vineri 09-14.00

duhovnicești ale pericopei evanghelice. La finalul slujbei, în semn de prețuire și apreciere pentru activitatea
pastorală, misionară şi administrativ-gospodărească, Înaltpreasfinția
Sa l-a hirotesit iconom stavrofor pe
părintele paroh Gheorghe Săvoiu.

preasfinția Sa a oficiat, împreună cu
preoții slujitori, după Dumnezeiasca
Liturghie, Slujba Parastasului pentru
ctitorii sfântului lăcaș, pentru eroi și
pentru membri Corului bisericesc
trecuți la Domnul. După slujba de
pomenire, Părintele Mitropolit Ioan a
La momentul cuvenit, Părintele Mivizitat muzeul din sat, aflat în spațiul
tropolit a rostit un cuvânt de învăță- Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de primei școli românești.
tură, în care a evidențiat semnificațiile la înființarea Corului parohiei, Înalt-

Activități de toamnă la
Școala generală din Șag

Acum beneficiaţi de servicii profesionale
COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158

email: loredana_j87@yahoo.com

Cabinetul stomatologic DR. CHIRILĂ
GABRIELA, str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical)
efectuează tratamente stomatologice
şi prin Casa de Asigurări de Sănătate
în limita unui plafon disponibil. Tel:
0722.163.945

Societatea comericală N&A Ferma Trans SRL,
cu sediul în Șag, str. IV, nr. 42A, oferă servicii de
curățare spații verzi
(tuns iarbă, transport
resturi vegetale).
Informații la tel:
0745228525

s-a dat startul, fiecare a știut deja ce
are de făcut iar organizarea a fost
una rapidă și eficace. Din acest motiv,
evacuarea școlii s-a petrecut în 50 de
secunde, însă pompierii au subliniat
că, în situații de pericol real, se poaEXERCIȚIU DE EVACUARE ÎN CAZ te instala panica, iar timpii de reacție
DE INCENDIU
se schimbă. Pentru elevi, exercițiul a
În data de 17 octombrie 2016, la fost unul foarte util, însă ce i-a încânșcoală a avut loc un amplu exercițiu tat cel mai mult au fost să vadă pe viu
de evacuare în caz de incendiu (sau cum arată și cum funcționează o macalamitate), pentru a testa timpii de șină de pompieri.
reacție și a pregăti cadrele didactice
ZIUA ȘCOLII
Ca în fiecare an, pe data de 26 octombrie - de Sf. Dumitru, Școala Șag și-a
sărbătorit ziua, cu sprijinul Primărie
Șag. În această zi au fost organizate
mai multe activități specifice, care au
debutat cu o slujbă la Biserica Ortodoxă din localitate, unde părintele
Săvoiu a pomenit cadrele didactice
care au predat la școala din Șag.

și elevii deopotrivă să facă față unor
situații de urgență imprevizibile.
Activitatea a fost organizată împreună cu Serviciul de Voluntari Șag și e
constat într-un exercițiu de evacuare
și o prezentare a activităților specifice de intervenție din partea pompierilor locali.

A urmat, apoi, la Casa Națională, un
spectacol dedicat Zilei Școlii, la care
au fost invitați părinți, elevi, bunici,
autorități locale, cetățeni. Spectacolul a fost presărat cu momente frumoase și pline de talent, pregătite
de elevii școlii, de la interpretare de
La exercițiul de evacuare, s-a făcut folclor, dansuri populare și până la
mai întâi instruirea prealabilă a ca- interpretare de muzică ușoară și rock
drelor didactice, astfel că, atunci când instrumental.
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CONCURSUL DE DOVLECI
Tot în data de 26 octombrie, în prag
de Halloween, la școală a avut loc și
„Concursul de dovleci”, în care elevii
s-au întrecut în decorarea dovlecilor.
Copiii care au realizat cele mai reușite sculpturi de sezon au fost recompensați cu diplome, dulciuri și multe
aplauze. Activitatea a fost coordonată de doamna prof. Adina Țepeluș.

CĂSĂTORII
Brie Cristian Ionuț cu
Szenteși Ana-Maria Raluca
Sârzea Cristian cu
Ilieșu Anca
Marin Ioan cu
Jigman Dorina
Daniam Florin cu
Bouda Andreea Carmen
Casă de piatră!
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PE PARCURSUL lunilor octombrie
– noiembrie, la Școala generală din
Șag au avut loc mai multe evenimente organizate de conducerea școlii
împreună cu autoritățile locale.

