Primăria şi Consiliul Local Şag
vă urează Paşte fericit!
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A început electrificarea zonei PUZ Vest

să fie tras curentul cât mai repede.

zone de locuinţe noi s-au lovit
de aceeaşi problemă. A trebuit
să facem nenumărate demersuri pentru ca proiectul să
poată fi pus în aplicare”, a explicat pe scurt primarul Venus
Oprea. La jumătatea lunii martie, el a dat ordinul de începere
a lucrărilor, firma contractată
având la dispoziţie 130 de zile
pentru finalizarea lor. Muncitorii s-au apucat repede de
lucru, mai ales că Primăria a
efectuat deja plata către constructor, în ideea de a nu mai
întârzia nicio zi.

„Noi am avut tot proiectul finalizat, am avut şi banii puşi
deoparte, am scos lucrarea
la licitaţie în modul cel mai
transparent. Dar când am
vrut să dăm drumul la lucrare, Enel ne-a pus în faţă o
lege din 2008 care ne obliga să
efectuăm o serie de lucrări numai cu ei, în condiţiile stabilite
de ei. Şi alte comune din jurul
Timişoarei care şi-au dezvoltat

Proiectul presupune, pe
lângă racordarea caselor la
reţea şi introducerea iluminatului stradal. „Ne cerem scuze
că s-a întârziat atât de mult.
Vă daţi seama că şi noi am
fi vrut să fie gata cât mai repede. Nu ne-am mai întâlnit cu
atâtea obstacole, birocraţie şi
proceduri greoaie cum am avut
la acest proiect”, a conchis primarul.

Aşteptarea a luat sfârşit
pentru familiile din PUZ Vest
Calvarul
familiilor
fără
curent din PUZ Vest este pe
cale să ia sfârşit! Primăria a finalizat toate procedurile legale
şi a dat drumul la lucrarea
de racordare a cartierului la
reţeaua de energie electrică.
MODUL în care s-a derulat
proiectul de la început şi până
în prezent, a ajuns efectiv să
exaspereze primăria, însă cei
mai afectaţi au fost locuitorii
care şi-au construit casele şi
au aşteptat, pe bună dreptate,

Noi locuri de casă pentru tineri în zona CAP

Dezvoltarea urbanistică a
Şagului continuă în ritm accelerat. Primăria are acum
în lucru un Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) pentru înfiinţarea
unui nou cartier de locuinţe în
zona fostelor CAP-uri.
Noul PUZ prevede 42 de parcele cu suprafeţe cuprinse între 527 şi 1.215 metri pătraţi,
marea majoritate a loturilor

având între 600 - 800 mp.
Terenurile vor fi distribuite
tinerilor care au depus cereri, dar şi celor care vor mai
depune, cu condiţia să se
încadreze în lege. “Cererea de
terenuri de casă este în continuare foarte mare şi noi facem
tot posibiliul pentru a-i ajuta
pe tineri să se stabilească în
comună”, a spus primarul.
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Lucrări de modernizare a infrastructurii
Locuitorii din zona Chicago
au parte de o surpriză plăcută
la început de primăvară. Vremea bună a permis primăriei
să dea ordin de reîncepere a
lucrărilor de asfaltare, întrerupte în toamna anului trecut
după ce firma italiană care le
executa, a dat faliment.
După
efectuarea
tututor
paşilor administrativi, lucrarea
a fost atribuită prin licitaţie
unei alte firme, pentru a duce
la capăt ceea ce s-a început
anul trecut. Trebuie menţionat
că primăria nu va suporta costuri suplimentare. „Până la
Paşti sperăm să se termine asfaltarea zonei Chicago. Odată
cu finalizarea acestei lucrări,
putem spune că Şagul este
complet asfaltat”, a declarat
primarul Venus Oprea.
ÎNLOCUIREA podeţeLOR
Pentru ca drumurile nou-asfaltate să aibă o viaţă cât mai
lungă, primăria a decis să se
folosească de utilajul din dotare şi să înlocuiască podeţele
pentru apele pluviale, înfunCURĂŢENIE
DE PRIMĂVARĂ
După o iarnă grea, Şagul revine
cu forţe proaspete şi se schimbă
din nou la faţă. Gospodarii au
ieşit cu mic cu mare să-şi cureţe şi
să-şi amenajeze spaţiul verde din
faţa casei. În prag de sărbători,
Primarul şi Consiliul Local fac un

apel la toţi cetăţenii comunei să
ia măsuri pentru înfrumuseţarea
localităţii, să-şi cureţe iarba, să-şi

Utilajele pregătesc străzile
înainte de asfaltare

date, vechi şi deteriorate, pentru ca mai târziu să nu fie nevoie să se spargă strada din
nou pentru înlocuirea lor.
REFACEREA TrotuareLOR
Şi în acest an, Primăria
continuă programul de modsape şanţurile de scurgere şi săşi văruiască pomii.
În mod special, cei care au lăsat
materiale de construcţie în faţa
casei, sunt rugaţi să şi le ducă
în curte, pentru că dau străzii
un aspect urât, de şantier. Cei
cu mai multă dare de mână au
şi posibilitatea să planteze gazon,
flori sau arbuşti ornamentali.
CURĂŢAREA COŞURILOR
DE FUM
Primăria
a
solicitat
SC.Administrarea
Domeniului Pu
blic S.A. (ADP)
din Timişoara să
vină la Şag pentru
efectuarea
unei noi campa-

ernizare a trotuarelor din
comună. La finalul lunii martie, se pornesc lucrările de refacere a încă jumătate de km de
trotuare. Astfel, s-a decis refacerea a 200 metri liniari de trotuar din zona Chicago şi 300 m
la biserica ortodoxă şi parc.
„Vrem ca de Paşte să fie gata
partea din faţa bisericii. În
funcţie de fondurile disponibile
şi de priorităţile comunei, refacem mai întâi trotuarele cele
mai degradate”, a explicat primarul.
nii de curăţare a coşurilor de
fum. Astfel, în perioada 02 –
07 aprilie, cetăţenii vor putea
beneficia de acest serviciu, cu
condiţia să vină în prealabil la
primărie să se înscrie. Costul
pentru curăţarea unui coş este
de 22,5 lei. Vă reamintim că
toţi proprietarii de case au obligativitatea curăţării coşurilor
de fum, conform
HG nr.
537/2007.
Campanie de colectare
a electrocasniceLOR
Primăria organizează o campanie de colectare a aparatelor
electrocasnicelor şi electronice
vechi sau defecte. Acţiunea de
colectare se va desfăşura în
data de 7 aprilie 2012.
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Agenda culturală 2012
NR

Denumirea acţiunii

Perioada

Locul
desfăşurării
biserică

11.
12.

“Se bate toaca la biserică” - concurs în ritm de toacă;
expoziţie de ouă încondeiate la Muzeu; ediţia a II-a
Rapid şi delicios - concurs culinar
Ziua Pădurii;
„De ce iubeşti România?” - Test
“România de ieri şi de azi” - trecutul şi prezentul
istoric al românilor; vizită la fostul Rege Mihai;
“Prietenii Naturii”;
9 mai - Ziua Europei;
Ziua Copiilor; Parada măştilor vesele
5 iunie - Ziua Mediului;
Scriitori şi poeţi români – Concurs
“Trecutul nostru păstrat în muzeele judeţului” excursie la cele mai importante muzee din judeţ;
Finalul anului şcolar;
Săptămâna cultural-artistică şi sportivă a Şagului;

13.

“Ruga Bănăţeană” la Şag;

14.

Să mergem în lumea basmelor

septembrie

15.
16.

„Trecut-au anii peste noi” - spectacol concurs
Ziua Bibliotecii
1 octombrie - Ziua internaţională a persoanelor de
vârsta a treia;
“Roadele toamnei”; expoziţii cu vânzare; spectacole
Ziua Şcolii - sf. Dumitru;
„Stop accidentelor – viaţa are prioritate”
“Banatule colţ de rai”
“Cele mai frumoase fotografii” - concurs
Ziua Naţională a României;
Revoluţia de la Timişoara – 17-22 Decembrie
“Colindăm Domnului Bun” - spectacol de colinde;
Alaiul colindătorilor.

septembrie
septembrie

teatrul de păpuşi
Merlin
muzeu, casa nat.
bibliotecă

1 oct.

casa naţională

octombrie
26 oct.
2012
2012
noiembrie
1 dec.
decembrie
decembrie
decembrie

casa nat., parc
casa nat., muzeu
şcoală, casa nat.
casa naţională
casa naţională
casa naţională
casa nat., biserica
casa naţională
casa naţională

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
22.
23.

AGENDA SPORTIVĂ
Ziua Clubului
Zilele sportului pentru toţi
“Micul mare şahist”
Cupa jud. Timiş la caiac canoe (Şag)
“Cupa 1 iunie” la ciclism
Cupa de toamnă la caiac canoe
Concurs de pescuit (juniori şi seniori)
Cupa Şegenilor la Fotbal
Maratonul Tineretului

2012
2012
2012
2012
iunie
2012
2012
2012
2012

aprilie
aprilie-mai
aprilie-mai
semestrul I
2012
aprilie-mai
9 mai
1 iunie
5 iunie
Sem. II
iunie
august
15-16
august

casa naţională
pădurea Şag
biblioteca
Săvârşin,
judeţul Arad
parcuri, spaţii verzi
casa naţională
casa naţională
parcuri, spaţii verzi
muzee din judeţul
Timiş
casa naţională
club, baza sportivă
casa naţională

Evenimente organizate la Biblioteca comunală
Pe parcursul anului, la biblioteca comunală vor fi omagiate personalităţi ale culturii române precum Tiberiu
Brediceanu, Ştefan Augustin
Doinaş, George Topârceanu,
M. Kogălniceanu, Marin
Preda, Z. Stancu şi alţii.
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Mesajul primarului de Paşti
Cea mai emoţionantă sărbătoare
a creştinătăţii, “Sfintele Paşti”,
se apropie cu paşi repezi. Parcă
ieri am sărbătorit Crăciunul şi
Anul Nou şi iată că în curând
ne pregătim a sărbători Învierea Domnului. Se pune din
nou fireasca întrebare: suntem

pregătiţi sufleteşte şi trupeşte
pentru această Sărbătoare? Judecând după comportamentul
unora sau după încrâncenarea
altora se poate spune că nu,
nu suntem pregătiţi. Dar timpul niciodată nu este pierdut şi
de aceea trebuie să ne apropiem unii de alţii, ca purtători de
Lumină. Să întindem o mână
celui de lângă noi şi să trecem
împreună peste acele lucruri
care ne despart. Vom vedea
atunci că putem găsi infinit mai
multe lucruri care ne apropie.
Mântuitorul nostru Isus Hristos
să vă dăruiască pacea Lui şi să
reverse asupra tuturor, cereştile
daruri ale iubirii Sale de oameni.
Paşte fericit!
Venus Oprea
primarul comunei Şag

Arderea miriştilor pune în pericol
siguranţa comunei noastre
Ard câmpurile din sudul
Timişoarei! Inconştienţa celor care continuă să dea foc
miriştilor sfideză orice logică.
În zilele de 26-27 martie, de la
Giroc şi până aproape de Şag,
focul s-a extins pe tot câmpul, dând mari bătăi de cap
locuitorilor din Giroc care au
văzut flăcările apropiindu-se
de comuna lor (foto: câmpul
arzând în noaptea de 26-27
martie, lângă Şag). “Suntem
exasperaţi de această practică.
Nu ştiu ce dezastru aşteptăm
să se întâmple ca să încetăm
cu acest obicei păgubos”, a declarat primarul.
“Având în vedere creşterea
numărului de incendii produse la vegetaţia uscată,
vă aducem la cunoştinţă că
aceste operaţiuni de ardere a
miriştilor se execută doar cu

URĂRI PASCALE

Doresc să transmit cele mai
calde urări de sănătate, împliniri şi speranţă tuturor
timişenilor care sărbătoresc
Sfintele Paşti. Fie ca sfânta
sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă încredere, lumină şi iubire. Vă urez
să sărbătorişi
în pace şi
bunăstare aceste zile închinate miracolului Învierii Domnului Iisus Hristos iar lumina Învierii Mântuitorului să
vă aducă numai armonie şi
multă fericire.
Sărbători Fericite! Hristos a
înviat!
Constantin Ostaficiuc
preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş
Iată că a venit şi vremea să
sărbătorim Învierea Domnului, în această frumoasă
primăvară. Vă transmit cele
mai bune gânduri de sănătate
şi fericire şi vă urez să aveţi
parte de sărbători fericite în
familie, alături de toţi cei dragi! Hristos a înviat!
Valeriu Tabără
deputat colegiu IV

acordul autorităţii competente
pentru protecţia mediului,
conform OUG 195/2005”, ne-a
transmis consilierul Dorian
Ciogescu.
“Cetăţenii trebuie să ştie
că arderea vegetaţiei, fără
obţinerea permisului de lucru cu foc, de la autoritatea
competentă, se sancţionează
contravenţional, conform HGR
537/2007, cu amenzi cuprinse între 1.000 si 2.500 lei.
Cei amendaţi vor fi proprietarii
terenului, respectiv cei care au
contract de arendă”, a mai declarat domnul Ciogescu.

CĂSĂTORII
Porşega-Marincu Ovidiu
Dorin cu
Gorban Mariana Crina
Ciocîrlan Dumitru cu
Arsa Daniela
Casă de piatră!

DECESE
Truţă Paulina
Gînscă Radu
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

