CURĂȚENIE DE RUGĂ

Se apropie cu pași repezi cea mai importantă sărbătoare a comunei, Ruga satului, motiv pentru care, mai mult ca oricând,
toți gospodarii sunt chemați să-și curețe spațiul din fața casei.
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ZILELE COMUNEI ȘAG
RUGA BĂNĂȚEANĂ
A ȘAGULUI 2018
Primăria şi Consiliul Local Şag vă invită la Zilele Comunei Şag
şi Ruga Bănăţeană a Şagului

LUNI, 13 AUGUST 2018

Stana Izbașa

Daniela Gyorfi

10:00-12:00 – Kaiak-canoe: Înscrieri până în 12.08.2018 la tel. 0761498875 –
instructor Diaconu Florin. 									
			
10:00-16:00 – Turneu de tenis de câmp, la Căminul Cultural Şag, înscrieri până
în 12.08.2018 la tel. 0721628581 – Precup Daniel.						
		
16:00-21:00 – Campionat de fotbal la Baza sportivă Şag – sistem desfăşurare – faza grupelor; condiţii de înscriere: echipe/loturi de jucători 7+1, cu maxim 10 jucători în lot, doar jucători cu domiciliul în comună, înscrieri până în
12.08.2018 la tel. 0744585293 – Ianoșev Adrian. Înscrierea se face pe bază de
tabel, la care se ataşează copia actului de identitate şi două numere de telefon
pentru contact.
18:00-20:00 – Atletism - Concurs de anduranţă pe traseul Baza sportivă Şag
– Mănăstirea Timișeni şi retur, înscrieri până în 12.08.2018 la tel. 0721628581 –
Precup Daniel.

MARȚI, 14 AUGUST 2018

Anda Adam

10:00-15:00 – Turneu de Şah și Go, la Căminul Cultural Şag, înscrieri până în
12.08.2018 la tel. 0727951405 – instructor Zamfir Moldovan.
16:00-21:00 – Campionat de fotbal la Baza sportivă Şag – sistem desfăşurare –
jocuri eliminatorii.

MIERCURI, 15 AUGUST 2018

Isabela Halmai

Simona Rus

16:00 – Parada costumului popular şi parada cailor şi căruţelor împodobite –
plecare din faţa Primăriei Șag.
18:30 – Slujba de Te-Deum în Parcul Central.
Nașii Rugii sunt Radu Cosmin Flavius și Radu Maria.
19:00 – Hora satului şi balul de rugă, muzica va fi asigurată de solista de muzică populară STANA IZBAȘA, împreună cu formația și artista de muzică ușoară
DANIELA GYORFI.

JOI, 16 AUGUST 2018
18:00 – Spectacol oferit de ansamblurile şi soliştii vocali amatori din comună.
19:00 – Cântec, joc şi voie bună, împreună cu soliştii: Isabela Halmai, Simona
Rus, Vasilica Pleniceanu și Gigi Cărășanu, împreună cu formația condusă de
Cristi Chirici și artista de muzică ușoară ANDA ADAM.
Vasilica Pleniceanu

Gigi Cărășanu
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Wi-fi gratuit în comuna Șag
S-A SCHIMBAT DATA
ÎNCASĂRII PENSIILOR
CASA Națională de Pensii Publice

PRIMĂRIA Șag pune la dispoziția

ța Șag, Căminul Cultural Șag, Parcul

cetățenilor internet wireless gratuit

Central, Parcul de la Șosea, Arena

pentru toți cei care se pot conecta

Comunală Șag. Numele rețelei gratu-

utilizând dispozitive wi-fi (fără fir).

ite este primaria_free și nu necesită

anunță beneficiarii care primesc

parolă. Menționăm că sistemul a fost

drepturile prin intermediul CN

Locațiile în care vă puteți conecta

Poșta Romana SA că – începând cu

gratuit sunt următoarele: Primăria

instalat împreună cu cel de suprave-

luna iulie 2018 – calendarul de pla-

Șag, Școala Gimnazială Șag, Grădini-

ghere video.

Kirvai la Șag

tă se modifică după cum urmează:
PLĂŢI CURENTE
• 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor;
• pentru pensionarii avizaţi (cei
care nu sunt găsiți la domiciliu)
drepturile bănești și documentul
de plată se pot ridica de la ghişeele
poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii
respective .
PLĂŢI RESTANTE
• 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor

ÎN DATA de 18 august 2018, comunitatea
romano-catolică din Șag sărbătorește hramul bisericii din localitate. Cu această ocazie, va fi organizat kirvai-ul, ce cuprinde, pe
lângă sărbătoarea religioasă, tradiționala
paradă împreună cu un program artistic.
Astfel, programul zilei va fi următorul:

• ora 12.00 – slujba religioasă la Biserica romano-catolică;
• ora 13.00 – parada portului popular german;
• ora 15.00 – program artistic și masă de
prânz la Căminul Cultural;
• ora. 17.00 – finala concursului de berbec.
(pentru înscrieri: tel. 0744.394132 - Kapor
• ora 11.00 – întâlnirea participanților în fața Toni).
Vă așteptăm!
Căminului Cultural Șag;

Ministrul delegat al Afacerilor Europene,
în vizită la Șag

ÎN DATA de 6 iulie 2018, comuna
noastră a fost vizitată de ministrul
delegat al Afacerilor Europene, Victor
Negrescu. Acesta s-a întâlnit cu cetățenii din comună, dar și cu reprezentanții administrației locale, într-un
format mai puțin convențional.

formatele obișnuite”, a transmis ministrul. „Doresc să-i mulțumesc primarului Flavius Roșu (unul din cei
mai tineri primari din România) și
consilierului județean Alexandru Iovescu (vicepreședinte PES activists
România) pentru sprijinul oferit în
demararea acestei campanii”, a mai
spus acesta.

• pentru pensionarii avizaţi (cei care
nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată
se pot ridica de la ghişeele poştale,
în termen de 2 zile lucrătoare după
ultima zi de plată a lunii respective.

„Conversația de astăzi, directă și sinceră, cu un număr definit de persoane, din grupe de vârste diferite, alese
în mod aleatoriu din localitate, organizată în frumosul parc recent reamenajat, s-a desfășurat pe un ton pozitiv și constructiv, concentrându-se
pe distanța între deciziile europene

În cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente
sau conturi de card calendarul de
plată este cel de până în prezent.
Astfel, plata se face începând din
data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14,
dacă această zi este nelucrătoare.
Documentul de informare (talonul
mov) se transmite între 1 - 15 ale
lunii – la domiciliul beneficiarilor.

•
•
•
•
•
•
•

Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu documentul de informare se

•

poate ridica de la ghişeele poştale,

•

în termen de 2 zile lucrătoare după
ultima zi de plată a lunii respective.

•

și realitățile de zi cu zi ale cetățenilor.
Prin acest nou format dorim să integrăm în viziunea României privind
viitorul Uniunii Europene părerile și
așteptările reale ale oamenilor, fără
intermediari sau bariere impuse de

Acțiunea vine în contextul în care
Județul Timiș va fi gazda mai multor
reuniuni pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene,
ce va începe la 1 ianuarie 2019.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna iulie 2018

Hotărârea Nr. 51 din13.07.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local
al Comunei Șag din luna iulie 2018
Hotărârea Nr. 52 din 13.07.2018 Privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului
în suprafață de 447 mp identificat în CF nr. 401057 Șag, de pe Boboia Maria pe Popescu Veronica și Popescu
Remus
Hotărârea Nr. 53 din 13.07.2018 Privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului in
suprafață de 680 mp identificat în CF nr.401053 Șag, de pe Horga Mihaela Claudia pe Voin lon -Constantin și
soția Voin lldiko -Erika
Hotărârea Nr. 54 din 13.07.2018 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune
4019/12.09.2012
Hotărârea Nr. 55 din13.07.2018 Privind înființarea consiliilor consultative de Zonă
Hotărârea Nr. 56 din 13.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șag 2018,
trimestrul III
Hotărârea Nr. 57 din 13.07.2018 privind aprobarea preluării imobilelor situate în comuna Șag „Zona Mănăstire”, având categoria de folosință teren pentru străzi/teren pentru drum, în proprietatea privată a comunei Șag
și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară
Hotărârea Nr. 58 din 13.07.2018 privind aprobarea documentațiilor aferente Serviciului de Iluminat Public al
comunei Șag
Hotărârea Nr. 59 din 13.07.2018 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al
comunei Șag
Hotărârea Nr. 60 din 13.07.2018 privind modificarea H.C.L nr.41 din 31.05.2017 privind aprobare Studiu de
fezabilitate și indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiții „Eficientizare sistem de iluminat public
și extindere rețea de iluminat public în comuna Șag, jud. Timiș”
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AU TRECUT doi ani de când primarul Flavius Roșu și echipa condusă
de acesta a preluat frâiele comunei.
Doi ani în care, administrația locală a
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Raport la doi ani de mandat
venit în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor, încercând să aducă o nouă
abordare și un nou suflu în ceea ce
privește treburile publice. Jurnalul de

Șag vă prezintă o scurtă sinteză a celor doi ani de mandat care s-au scurs,
surprinzând cele mai importante
schimbări care s-au petrecut până

acum, dar și o parte din proiectele ce
vor fi implementate în a doua parte a
mandatului.

I. La jumătate de mandat
Se împlinesc doi ani de când am fost
investit în funcția de primar, mulțumită votului și încrederii pe care
mi-ați acordat-o. Vin acum în fața
dumneavoastră cu un scurt raport de
activitate, pentru a vă arăta care sunt
principalele realizări ale administrației pe care o conduc. Cred că, în doi
ani de zile, am reușit să dovedim că
se pot face multe lucruri bune pentru
comună, cu toate că, dintre comunele
periurbane, din jurul Timișoarei, Șagul
este nu doar cea mai mică ci și cu cel
mai mic buget disponibil. Știu că de
multe ori, se face această comparație
cu alte comune mai bine amplasate

și cu mult mai mulți bani la bugetul
local. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, trebuie să avem toate facilitățile
de la oraș.
Trebuie spus că tot ce s-a realizat
până acum s-a făcut în echipă și prin
colaborare, cu toți actorii implicați,
începând cu cetățenii, cu colegii din
Primărie, cu consilierii locali și cu instituțiile județene sau de stat. Nu poți
avea rezultate acolo unde este dezbinare și neînțelegere. Am avut parte
de un sprijin consistent de la Consiliul
Județean Timiș, unde a existat toată
deschiderea față de propunerile și

cerințele noastre. Am avut porțile
deschise și la Guvern, prin instituțiile
sale, unde am fost tratați cu respect și
am fost ajutați să obținem finanțări
pe proiecte din fonduri guvernamentale sau europene. Și acesta este doar
începutul, pentru că ceea ce urmează
să facem va transforma definitiv comuna noastră într-unul din cele mai
frumoase locuri din județ, cu cel mai
bun nivel de trai.
Flavius Roșu,
primar

II. PRINCIPALELE INVESTIȚII REALIZATE
dent și s-au construit trotuare pe o
porțiune de 3,1 km.
6. PIETRUIREA DRUMURILOR. Toate drumurile preluate în patrimoniul
comunei din anul 2016 și până în preplărie PVC, dotată cu mobilier nou și
aparatură de ultimă generație). Totul
este nou și condițiile oferite sunt ex1. REABILITAREA, MODERNIZA-

2. CONSTRUIREA REMIZEI DE

REA ȘI EXTINDEREA CLĂDIRII PRI-

POMPIERI (PSI). Lipit de corpul Pri-

MĂRIEI. Clădirea Primăriei a fost re- măriei, a fost construită remiza de
novată complet pentru că începuse Pompieri. Aceasta este dotată cu utisă se degradeze. A fost extinsă, con-

laje, unelte și materiale necesare in-

struindu-se o sală mare pentru ședin- tervenției în caz de incendiu.
țele Consiliului Local și noi birouri.

celente.

MULTIFUNCȚIONAL

ÎN

CURTEA ȘCOLII. În curtea școlii a
fost amenajat un teren de sport multifuncțional pentru ca elevii să poată să-și desfășoare orele de sport în

De asemenea, a fost reabilitată clădi-

condiții normale .

rea în care funcționează Poșta și Secția de Poliție.

5. MODERNIZAREA DE TROTUARE. S-a continuat și finalizat mai întâi
3. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII. Școala a fost reabilitată, modernizată și dotată la standarde europene (tencuieli, zugrăveli,
schimbat instalația electrică, tâm-

7. ASFALTAREA STRĂZILOR. Din
anul 2016 până în prezent s-au asfaltat aproximativ 3,2 km de drum. (con-

4. CONSTRUIREA UNUI TEREN DE
SPORT

zent au fost pietruite.

proiectul început în mandatul prece-

tinuarea în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)

pii foarte bine dotat.

8. MODERNIZAREA PARCULUI
CENTRAL. În anul 2017 s-a reabilitat
complet Parcul Central, fiind implementat un concept modern, cu role
de gazon, sisteme de irigare automată, arbuști ornamentali, fiind montat
mobilier urban nou.

10. RENOVAREA DISPENSARULUI.
Clădirea dispensarului, aflată în proprietatea comunei, a fost și ea reabilitată cu bani de la bugetul local, astfel
încât, actul medical să se desfășoare
în condiții moderne.

9. MODERNIZAREA PARCULUI DE
LA ȘOSEA. Al doilea mare parc al comunei, cel de la șosea, și-a schimbat
complet înfățișarea, transformându-se în unul din cele mai frumoase
din tot județul. S-a acționat masiv
pentru curățarea lui, apoi s-a împrej
muit, s-au construit alei, s-a instalat
iluminat public, mobilier urban și s-a
amenajat un loc de joacă pentru co-

11. RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL. Cea mai recentă investiție finalizată de Primărie este reabilitarea
și modernizarea Căminului Cultural.
Acesta dispune de o sală de evenimente de aproximativ 150 locuri, bucătărie complet mobilată și dotată,
cameră frigorifică. Căminul Cultural
se poate închiria pentru diferite evenimente contra unei taxe de 700 lei/
zi.

12. RENOVAREA CLĂDIRII FARMA- ducerea canalizării, sperăm să se reCIEI. O altă clădire aflată în patrimo- zolve în proporție de 100%.
niul comunei, cea în care funcționează farmacia, a fost și ea reabilitată.
13. EXTINDEREA ILUMINATULUI
PUBLIC ÎN ZONA MĂNĂSTIRII. O
problemă importantă în Zona Mănăstirii – siguranța pe drumurile
publice, pe timp de noapte – a fost
rezolvată prin introducerea iluminatului public pe artera principală care
16. MONTAREA TOTEMELOR LA
duce la Mănăstirea Șag-Timișeni.
INTRAREA ÎN COMUNĂ. O investi14. CONSTRUIREA DE PARCĂRI ție mică dar semnificativă – montarea
PAVATE. În doi ani de zile au fost unor toteme de semnalizare, indică
construite aproximativ 200 de locuri șoferilor care intră în Șag că sunt pe
de parcare în zona centrală și în fața teritoriul administrativ al unei comuinstituțiilor, acolo unde era cea mai ne, spunem noi, bine administrată și
mare nevoie de ele.
cu oameni gospodari.
15. AMENAJAREA DE ȘANȚURI DE
SCURGERE A APEI PLUVIALE ȘI DE
PODEȚE. S-a intervenit prompt în
zonele cu probleme la inundații pentru a asigura scurgerea apei pluviale.
Chiar dacă nu s-a reușit în totalitate
rezolvarea problemei, odată cu intro-

1. PRELUAREA ȘI INTABULAREA
CĂMINULUI CULTURAL. Fosta Casă
Națională „Mihai Viteazul” avea un
statut juridic nerezolvat, așa că s-au
făcut toate demersurile în instanță
pentru ca aceasta să treacă în proprietatea comunei. Primăria a fost bine
pregătită și a reușit să câștige procesul în instanță, astfel că această clădire importantă este acum în patrimoniul local.

III. ALTE MĂSURI IMPORTANTE

proprietatea efectivă a comunei. Așa
că s-au făcut toate demersurile necesare, astfel încât acesta să fie adus în
patrimoniul comunei Șag.
3.
ACHIZIȚIONAREA
ȘCOLII
VECHI. După lungi demersuri s-a reușit achiziționarea clădirii fostei Școli
germane, aflate în proprietatea Bisericii romano-catolice. De acum înainte Primăria poate interveni pentru
a renova clădirea și a o reda învățământului din comună.

2. PRELUAREA ÎN PROPRIETATE
A TERENULUI DE SPORT DE PE
STRADA A II-A. Cu toate că Primăria 4. UN NOU PLAN URBANISTIC ZOadministra acest teren, el nu era în NAL (PUZ). Pentru că Șagul este o

comună tot mai căutată de cei care
doresc să își construiască o casă în
apropiere de Timișoara a fost conceput un nou PUZ. Noul cartier se va
dezvolta în zona din spatele Italkol/
Petrom, o locație favorabilă cu acces bun la drumul național, devenită
mult mai atractivă după închiderea
gropii de gunoi. Se lucrează din plin
la acest nou PUZ și în special la intabularea terenurilor aflate în evidență
ca aparținând Statului Român, pe comuna Șag. Orizontul de timp pentru
punerea la dispoziție a parcelelor în
acest PUZ este 2020-2022.

5. PRELUAREA STRĂZILOR DIN
ZONA MĂNĂSTIRE. Crescut pe repede-înainte, cartierul Mănăstire a
dus mare lipsă de infrastructură iar
una din prioritățile administrației,
după 2016, a fost de a prelua terenurile destinate construcției de străzi
și drumuri. Astfel, s-au făcut demersurile birocratice pentru intabularea
acestor străzi pe comuna Șag, după
care s-au pietruit pentru ca rezidenții
să poată circula decent pe ele. Peste
15 km de drumuri au fost pietruite în
doi ani.
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IV. PROIECTE ÎN DERULARE SAU ÎN PREGĂTIRE
depusă o solicitare la Agenția Națională pentru construcția a două
blocuri de locuințe în comuna
noastră, fiind indicat terenul pus
la dispoziție de Primărie.

sunt vizate și alte locații.

14. DOTAREA CAPELEI FUNERARE. Se fac demersuri pentru ca
în această vară să fie achiziționat
un capac frigorific funerar ce va fi
9. AMENAJAREA CURȚII CĂMI- pus la dispoziție în mod gratuit.
NULUI CULTURAL. Printr-un proiect separat, va urma amenajarea
curții Căminului, prin realizarea de
pavaje, amenajări, rigole și plantarea de gazon și flori.
1. CENTRUL MEDICAL SOCIAL
COMUNITAR. 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
„Timișul de Centru”. Se așteaptă
semnarea contractului de finanțare, după care va urma licitația.
Execuția este prevăzută pentru
anul viitor.

acestea sunt deja betonate, se va
recurge tot la trotuare betonate,
acolo unde ele nu există sau sunt
în stare avansată de degradare.

5. PIETRUIREA ȘI ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR. Drumurile
de piatră din zona Mănăstiri și PUZ
Vest sunt prevăzute a fi întreținute
și pietruite și în acest an, pentru a
asigura un nivel decent de utilizare, între timp fiind făcute demer2. SALA DE SPORT ȘCOLARĂ. suri pentru asfaltarea progresivă a
Pe data de 30 mai 2018, Primarul acestora.
Flavius Roșu s-a deplasat la București și a depus solicitarea pentru
construirea unei săli de sport la
Compania Națională de Investiții. Această sală de sport este necesară pentru confortul elevilor,
încurajarea practicării sportului și
creșterea gradului de atractivitate
a Școlii din Șag.
3. ILUMINATUL PUBLIC PE
BAZĂ DE LED. Au fost solicitate
fonduri guvernamentale pentru
implementarea proiectului care
va aduce iluminatul public în secolul XXI și va permite Primăriei să 6. PIAȚA AGROALIMENTARĂ.
facă economii substanțiale la fac- Dorită de cetățeni, ea va fi contura de curent comunală.
struită în cel mai scurt timp, la capătul stadionului, în această zonă
4. CONSTRUCȚIA A 15 KM DE fiind și cel mai bun vad pentru comerțul de acest tip. În această piață vor avea prioritate producătorii
locali de legume, fructe și produse
lactate.
7. PRIMUL PARC DIN ZONA MĂNĂSTIRII. Viitorul parc este doar
unul din primii pași meniți să aducă o îmbunătățire în această zonă
de case unde serviciile sociale
sunt deficitare. Va fi dotat și cu un
loc de joacă pentru copii, atât de
necesar tinerelor familii din zonă.

TROTUARE. Proiectul a fost scos
la licitație și se află în procedură de evaluare a ofertelor. În luna
august este posibil să înceapă
execuția. Este vorba despre trotuarele pe ambele părți ale străzilor
I – XVIII. Întrucât o parte dintre 8. LOCUINȚE PENTRU TINERI
PRIN PROGRAMUL ANL. A fost

10. O NOUĂ GRĂDINIȚĂ. Proiectul a fost depus în cadrul Pro15. DOTAREA DISPENSARULUI.
gramului Național de Dezvoltare
Este în curs de desfășurare proceLocală (PNDL 2) și are finanțarea
dura de achiziționare a unui deasigurată.
fibrilator ce va fi pus la dispoziția
doctorilor de familie ce funcțio11. CONSTRUIREA CREȘEI. A
nează în cadrul dispensarului și va
fost primit răspunsul oficial de la
putea fi folosit în situații de urgenAFIR că proiectul este eligibil dar
ță.
nu beneficiază de finanțare în actualul exercițiu financiar. Dacă
vor rămâne fonduri disponibile ar
putea fi luat în calcul pentru anul
2020.

16. ÎNFIINȚAREA BIBLIOTECII
COMUNALE. Este în curs de finalizare și va fi inaugurată până la
începerea anului școlar, viitoarea
bibliotecă comunală, amenajată
în clădirea Primăriei, la etaj. Fondul de carte inițial este asigurat
din donații și achiziție de carte din
12. ECOTURISM PE MALUL TI- bugetul local.
MIȘULUI. Amenajarea malurilor
Timișului printr-un proiect cu fon- 17. INTRODUCEREA CANALIZĂRII. Cel mai important proiect
duri europene.
la care se lucrează pe plan administrativ. S-au pus în mișcare toate instituțiile implicate pentru că
termenul final până la care trebuie implementat Masterplanul
apă-canal pe județ este 2023. Șagul intră în prima fază, dedicată
comunelor periurbane. Fondurile
pentru acest proiect sunt asigurate de Uniunea Europeană și sunt
13. EXTINDEREA SISTEMULUI deja disponibile.
DE SUPRAVEGHERE VIDEO. Pentru a combate actele antisociale și
a spori climatul de siguranță în comună, s-au instalat noi camere de
supraveghere în puncte cheie din
comună (spre exemplu, în parcuri,
unde au avut loc vandalizări), însă
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V. PRIMĂRIA ȘAG, ÎN SLUJBA CETĂȚENILOR

APARATUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI. În vara anului 2016, Primăria
Șag se confrunta cu un grav deficit
de personal, cauzat, pe de-o parte
de salariile mici și neatractive, pe de
alta de pensionarea sau demisia unor
angajați și blocarea posturilor rămase libere. Asta în condițiile în care,
dezvoltarea comunei și volumul de
muncă cereau, dimpotrivă, o creștere a numărului de angajați. În scurt
timp s-au făcut toate demersurile necesare pentru reocuparea posturilor
vacante și suplimentarea numărului
de angajați. Astăzi la Primărie lucrează 19 angajați și sunt scoase la concurs două posturi pentru promotor
local și șef SVSU precum și 3 posturi
pentru proaspăt-înființata Poliție
Locală. Pentru întreținerea comunei
sunt angajate alte 7 persoane în cadrul A.C.O.R..
PROGRAM MAI STRICT LA PRIMĂRIE. Se respectă cu strictețe programul de lucru al Primăriei. Instituția
funcționează Luni, Marți și Joi, între
orele 08.00 – 16.00, Miercuri între
08.00 – 18.00 și Vineri între orele
08.00 – 14.00. Cozile la ghișee au devenit o amintire iar serviciile față de
cetățeni se fac în cel mai scurt timp
posibil.

TRANSPARENȚĂ FAȚĂ DE CETĂȚENI. Actuala administrație a adoptat o linie de transparență maximă
față de cetățeni dar și de consultare
și colaborare cu aceștia. Periodic se
organizează întâlniri cu cetățenii pe
zone și dezbateri cu cetățenii organizate la Primărie sau Căminul Cultural.
În aceste dezbateri se supun atenției toate problemele importante, iar
sugestiile cetățeniilor sunt analizate
cu seriozitate și chiar puse în aplicare (spre exemplu cele despre parcuri,
piața agroalimentară, curățenie etc.)
Ziarul Local și-a mărit tirajul și conținutul, fiind distribuit atât fizic cât și
pe internet. Toate hotărârile Consiliului Local sunt disponibile online dar
și în ziarul local.
TAXE ȘI IMPOZITE. Încă de la bun
început, administrația condusă de
Flavius Roșu și-a propus să mențină
un nivel al taxării cât mai echitabil și
mai puțin împovărător. Nu s-a considerat că este nevoie de vreo creștere
a nivelului taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice, iar pentru
persoanele juridice fiind aplicată o
scădere a procentului de impozitare
de la 1,3 la 1,2.
MAI MULTĂ CURĂȚENIE ÎN COMUNĂ. O atenție deosebită a fost acordată curățeniei în comună, capitol la
care sunt încă multe probleme. Cu
vorba bună sau cu amenzi, s-au făcut
progrese semnificative în păstrarea
curățeniei pe spațiul public. Mai sunt
însă de luat măsuri pentru împiedi-

cială, în ultimii doi ani s-a intervenit
prompt pentru rezolvarea diferitelor
cazuri. Din 8 persoane beneficiare de
ajutor social în vara anului 2016 a mai
rămas doar una singură în prezent,
PREVENIREA INCENDIILOR. În ul- restul au renunțat de bunăvoie sau
timii doi ani s-au asigurat toate con- au fost reintroduse pe piața muncii.
dițiile pentru funcționarea la capacitate optimă a Serviciului Voluntar SPRIJIN PENTRU CULTE. Toate bipentru Situații de Urgență (SVSU). S-a sericile din comună, indiferent de
intervenit prompt la toate incendiile cult, au beneficiat de finanțare nedissesizate de cetățeni, atât în echipaj criminată de la bugetul local. Banii
propriu cât și în colaborare cu Pom- s-au acordat pe proiecte și în special
pentru reparații sau investiții. Reprepierii.
zentanții cultelor au parte de toată
INTERVENȚII LA DESZĂPEZIRI. deschiderea în cadrul Primăriei, exisÎn iernile 2016-2017 și 2017-2018 tând o colaborare excelentă pe pros-a intervenit punctual și în timp util iecte sociale sau culturale.
pentru ca străzile și trotuarele să fie
deszăpezite, fiind instituite proceduri INVESTIȚIE ÎN CULTURĂ. Un caclare pentru intervenții. Nu s-au înre- pitol foarte important în viziunea
gistrat probleme din acest punct de actualei administrații l-a constituit
sprijinul pentru cultură. Dar nu oricât
vedere.
și oricum, ci axat pe rezultate, pe o
DEZINSECȚIE. În fiecare an, din abordare modernă și pe promovarea
2016 și până în prezent, ori de câte valorilor locale. Începând cu serbările
ori a fost necesar s-au efectuat dezin- școlare și continuând cu manifestăsecții împotriva țânțarilor, muștelor și rile dedicate diferitelor sărbători, s-a
pus accent pe implicarea școlii și a
a altor dăunători.
elevilor, pe organizarea de activități
INDICATOARE ȘI SIGURANȚA inedite și atractive. Pentru cei mari
TRAFICULUI. Pe toate străzile comu- au fost organizate evenimente imnei s-au montat indicatoare stradale, portante – baluri sau festivaluri, culiar pe unele străzi mai circulate, s-au minând cu Ruga și Zilele Comunei,
menite să adune comunitatea și să
montat calmatoare de trafic.
întărească spiritul de coeziune sociPOLITICA FAȚĂ DE ASISTENȚA SO- ală. Agenda culturală a comunei și-a
CIALĂ. În materie de asistență so- dublat, efectiv, numărul de eveni-

carea actelor antisociale, cum ar fi
depozitarea gunoiului la marginea
localității sau vandalizarea bunurilor
publice.

mente organizate în decurs de un an,
lista fiind prea lungă pentru a fi reprodusă aici. Mai trebuie menționat
că pentru fiecare eveniment în parte,
s-a efectuat un buget clar, bine pus
la punct, fără cheltuieli nejustificate
și acolo unde a fost posibil s-au atras
sponsorizări. De sprijin important s-a
bucurat și Ansamblul Timișul Șăgean,
care, avându-i la cârmă pe instructorii Jicheran Daniela și Mali Adrian, a
ajuns la 63 de copii înscriși și un program încărcat și diversificat.
SPORT PENTRU TOȚI. Activitatea
sportivă în Șag a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ultimii doi ani.
Prin intermediul Clubului sportiv „CS
Timișul Șag”, manageriat de Adrian
Ianoșev, s-au înregistrat progrese
semnificative, grație și sprijinului
administrativ și financiar al Primăriei și Consiliului Local. Clubul a ajuns
în acest moment la un număr total
de 153 de sportivi înscriși, cu patru
echipe de fotbal (Liga a IV-a, municipiu-Liga VI, copii -2004 și copii –
2010), secții de kaiac-canoe, șah și go.
Este în pregătire și o nouă secție de
dans sportiv. Echipa reprezentativă
de fotbal a jucat finala Cupei României-județ și a terminal campionatul
pe locul II, fiind cea mai bună performanță din ultimii 15 ani. Sportivii au
beneficiat de perioade de pregătire
centralizată (cantonamente) și sprijin
pentru participarea la diverse competiții județene sau naționale.
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Premii importante pentru
micuțele balerine ale Șagului

MICUȚELE balerine de la grupa de
dans „Aly Dance Șag” ne-au adus multă bucurie și mândrie, prin rezultatele
obținute la competiția regională Rok
Art-summer organizată la Săcălaz în
data de 1 iulie 2018.

PENTRU informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor
de prevenire şi stingerea incendiilor pe timpul campaniei agricole,
măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului
deschis pentru igienizarea terenurilor agricole, vegetaţiei uscate şi
resturilor vegetale, reprezentanţii
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Timiş transmit câteva recomandări specifice ce trebuiesc
respectate pe timpul desfăşurării
acestor activităţi.

După multă muncă de pregătire pentru acest concurs, tinerele talente au
demonstrat că merită să se claseze
pe podium. Ele au obținut locul 2 la
categoria „Artistic Dance show” (large team - mini kids - show cases) cu
„dansul buburuzelor”, precum și locul 2 la categoria „Musical-film” (large team - mini kids - show cases), cu
dansul „Cenușăreasa”. Felicitări atât
micuțelor balerine pentru efortul depus, perseverența și talentul cu care
ne încântă, instructoarei Alexandra
Buzic, cât și părinților pentru răbdarea și implicarea în toate aceste activități, care aduc copiilor bucurie,
speranță si motivație. Bravo! Și mult
succes în activitățile ce vor urma!

Pelerinaj la mănăstiri

ÎN DATA de 24 iulie, copiii care au getului și după două ore de drum a
participat la tabăra de creație și pic- poposit la Românești la Mânăstirea
tură pe sticlă „Icoană în suflet de co- "Izvorul lui Miron". Următoarea destipil” au fost în excursie la mănăstirile
din județul Timiș.

nație a fost Valea lui Liman, de unde
s-a urcat la Mânăstirea Luncani, unde
s-a și încheiat pelerinajul la mănăstiri.

Plecarea s-a făcut de dimineață, din
fața Bisericii ortodoxe, iar destinațiile au fost mănăstiri cu renume din
județul nostru. Prima parte a călătoriei a început cu opriri la Mănăstirea
Cebza, apoi la Mănăstirea sârbească
"Sfântul Gheorghe" de lângă Birda.
Traseul de dimineață a continuat cu
Mănăstirea Săraca de la Gătaia și s-a
încheiat cu Mănăstirea Partoș, unde
copii au luat prânzul.
A doua parte a excursiei a fost dedicată estului județului. Microbuzul
a pornit spre zona pitorească a Fă-

În vizită la Consiliul Județean Timiș

CU OCAZIA zilei porților deschise la
Consiliul Județean Timiș, un grup de
elevi din Șag au fost primiți în vizită la
instituția care conduce județul nostru. Cu această ocazie, copiii au putut
vizita sala de ședință, biroul președintelui și al vicepreședintelui. Copiii au stat pe scaunul președintelui și
al vicepreședintelui, imaginându-și,
pentru câteva clipe, că decid soarta
județului. Foarte disponibil și bucuros de oaspeți, președintele Călin
Dobra le-a povestit despre provocările pe care orice om care ajunge într-o funcție de conducere trebuie să
treacă și i-a încurajat să fie ambițioși
și să muncească pentru a-și îndeplini
visurile, indiferent care ar fi acestea.

AMENZI USTURĂTOARE
PENTRU CEI CARE DAU
FOC LA MIRIȘTI

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au
obligaţia de a solicita şi obţine următoarele documente:
• Permis de lucru cu focul, obţinut
de la Primărie
• Aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
1. condiţii meteorologice fără vânt;
2. parcelarea miriştii în suprafeţe
de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
3. izolarea zonei de ardere faţă de
căi de comunicaţie, construcţii,
culturi agricole vecine, instalaţii,
fond forestier, prin executarea de
fâşii arate;
4. desfăşurarea arderii numai pe
timp de zi;
5. asigurarea până la finalizarea
arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor
incendii;
6. asigurarea pentru suprafeţe de
ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
7. asigurarea, în cazul suprafeţelor
de ardere mai mari de 5 ha, a unui
plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără
luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
cetăţenii (proprietarii de terenuri)
sunt pasibili de sancţiune contravenţională, astfel: 1000 – 2500 lei.
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Șăgeanul Alex Szollo a lansat,
la Timișoara, primul său roman

JOI, 28 iunie 2018, un număr mare
de iubitori ai cărților și oamenilor
s-au întâlnit pentru a fi alături de Alex
Szollo la lansarea primului său roman
intitulat "Eu, Baraba".

La lansarea cărții a participat și primarul Flavius Roșu, care l-a felicitat
pe tânărul scriitor și i-a înmânat, din
partea comunității din Șag, o plachetă prin care îi sunt recunoscute meritele deosebite.

lor Consiliului Local Șag care au venit
să-mi fie alături. Pentru un proaspăt
locuitor al unei comunități, e o onoare foarte mare să fie primit cu atât de
multă deschidere și căldură, și susținut atât de puternic! Mulțumesc din
suflet!”, a scris tânărul pe pagina sa de
Facebook.

O POVESTE DE VIAȚĂ
Povestea lui Alex Szollo, un tânăr de
numai 28 de ani care locuiește împreună cu familia la Șag, pare desprinsă
dintr-un scenariu de film. În ciuda
unei dizabilități pe care o are încă de
la naștere, care îi face aproape imposibilă mobilitatea, a reușit să fie cel
„Mare onoare cu ocazia lansării roma- mai bun student al facultății pe care
nului meu de debut: am primit din a urmat-o, scrie recenzii de cărți, face
partea Primăriei și Consiliului Local traduceri internaționale și, recent, a
Șag o plachetă pentru recunoașterea lansat propria carte. În şcoală, Alex a
meritelor deosebite în calitate de ce- avut mereu numai note de 10, iar în
tățean al comunei Șag. Vreau neapă- facultate sesiunile din primul an de
rat să-i mulțumesc domnului primar studiu au fost notate maxim. Este un
Flavius Alin Rosu și tuturor membri- tânăr cu adevărat ieşit din comun. A

După părerea mea, să fii prost este un
handicap, dar să fii handicapat nu e o
prostie”, scrie Alex. Până să-şi termine
propria poveste, tânărul exersează
scrisul cronicilor de carte. Are „clienţi” de peste mări şi ţări. A început
recenziile în urmă aproape doi ani şi
le publică pe blogul său, alexszollo.
wordpress.
com. Cei care
îl citesc spun
că are un talent aparte de
a descoperi,
în materie de
cărţi,
lucrări
care nu sunt
neaparat bestvenit pe lume cu paralizie cerebrală, seller-uri, însă
boală din cauza căreia nu-şi poate fo- care ar trebui
losi normal mâinile şi picioarele. Alex să fie, dacă e să le judeci după originu vrea însă să stea într-un scaun cu nalitatea scriiturii.
rotile. Preferă să urce, cu greu, trep- (sursa: debanat.ro)
tele amfiteatrelor din Universitatea
de Vest, la fel cum a făcut şi la şcoala DESPRE CARTEA „EU, BARABA”
la care a învăţat anterior, după ce a Cine e Baraba? Toată lumea îi știe nucrescut prea mare ca să poată fi pur- mele. Un nume temut pe tot Pământat pe braţe de mama sa. „Adevăratul tul Făgăduinței. Toată lumea îi știe
handicap ţine de ignoranţă. Fiecare fărădelegea. S-a răsculat și a ucis. Dar
hotărăşte singur cât este sau nu de povestea nu i-a știut-o nimeni. Până
handicapat. Mă accept aşa cum sunt. acum. În Israelul regilor și al profeților,
Nu m-am plâns niciodată. Nici măcar multe voci și brațe s-au ridicat pentru
atunci când unii m-au numit handi- libertate. Niciunele mai puternice decapat”, a declarat Alex.
cât ale lui. Sau așa a crezut. Până L-a
MEMORIILE UNUI TÂNĂR CU HANDICAP
Alex Szollo îşi scrie memoriile. A început anul trecut, în octombrie. Cartea
se numeşte „Viaţa şi vremurile unui
handicapat autentic”. „Românii au
tendinţa de a folosi cuvântul «handicapat» în loc de «prost», «tâmpit» etc.

Hramul Mănăstirii Șag-Timișeni

DE PRAZNICUL Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 29 august, Mănăstirea Timişeni-Şag îşi
serbează hramul. Pentru credincioșii
bănățeni cinstirea Sf. Ioan Botezătorul este un ales moment duhovnicesc, în care comuniunea frățească
reprezintă o afirmare a Evangheliei
Domnului nostru Iisus Hristos, prin
participarea alături de obștea monahală de aici la sfintele slujbe.

Slujbele închinate cinstirii Sf. Ioan
Botezătorul vor începe marți seara,
28 august și vor continua pe timpul
nopții, până a doua zi. În dimineața
zilei de miercuri, 29 august va avea
loc sfințirea apei și taina sf. Maslu,
după care va urma Sfânta Liturghie
de hram.

întâlnit pe El. Pe Iisus Nazarineanul.
Cel trădat. Cel condamnat. Cel scuipat. Cel flagelat. Cel răstignit. Cel Înviat. După ce-a murit… în locul meu.
Căci Baraba… sunt eu. Ascultați-mi
povestea. Nu veți mai fi ca înainte.
Îmi pun viața chezășie. În numele Lui.

CĂSĂTORII
Farcas Andrei-Iosif cu
Chincea Larisa-Oana
Strava Vasile cu
Pantilie Nicoleta-Monica
Marchis Ioan-Adrian cu
Luca Amina-Oana
Pascaru Mihai cu
Hotea Veronica
Casă de piatră!

Mănăstirea Timişeni-Şag este ctitoria mitropolitului Vasile Lazarescu,
din anul 1944. Serviciile religioase se
oficiau la început în capela amenajată în interiorul imobilului. Desfiinţată
în timpul regimului comunist, a fost
reorganizată prin stăruinţa ÎPS Mi-

tropolit Nicolae Corneanu. În 2002 a
început construcţia unei biserici noi,
a cărei piatră de temelie s-a pus în 10
mai, de praznicul Izvorul Tămăduirii,
de către ÎPS Mitropolit Nicolae, și s-a
început construcţia unui nou corp
administrativ, finalizat în anul 2011.

DECESE
Postolache Victor
Stan Nicolae
ISSN 2537-1274
ISSN-L 2537-1274

