ALINa TRASTĂu la RUGA DE LA ŞAG!

Cunoscuta cântăreaţă de muzică populară bănăţeană va încânta auzul
şăgenilor şi va destinde atmosfera la Ruga de la Şag 2010!
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Centura de sud a Timişoarei trece şi prin Şag

finalizare,
domnul
primar
rămâne rezervat în legătură
cu timpul în care se va realiza această investiţie. Costurile
estimative ale lucrărilor la
centura de sud sunt de circa
45,9 mil. de euro şi urmează
să fie finanţate de Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Centura de sud a Timişoarei
deschide
noi
perspective
economice pentru comuna
noastră. Proiectul de centură
a fost aprobat la mijlocul lunii iulie de către consilierii locali din Timişoara şi a fost deja
prezentat Ministerului Transporturilor care şi-a dat acordul pentru acesta. Şoseaua ar
urma să treacă şi pe teritoriul
comunei noastre, ocolind Girocul şi unindu-se cu DN59
la intersecţia cu drumul către
Parţa.
„Pentru noi acest proiect este
unul foarte bun, care ne poate
aduce multe beneficii. Valoarea
terenurilor din nordul comunei
În zilele de 15-16 august, la Şag
va avea loc tradiţionala rugă
a satului. Invitata specială
va fi cunoscuta cântăreaţă
de muzică populară Alina
Trastău.
„Nu vom face excese de nici un
fel, ne vom menţine în limita

va creşte, pentru că vor
deveni accesibile pentru investitori. În noul
Plan Urbanistic General
intenţionăm să introducem tot teritoriul din zona
de nord în intravilan.
Adiacent viitoarei centuri
vrem să dezvoltăm o zonă exclusiv industrială”, a explicat
domnul primar Venus Oprea.
Un alt avantaj pentru şăgeni
va fi legat de accesul rapid la
drumurile către Buziaş, Lugoj, Arad, dar şi către viitoarea
autostradă.
Dar pentru că segmentul de
centură din zona de nord a
necesitat mulţi ani până la

Hai la Rugă!

fondurilor disponibile, dar chiar dacă este criză, trebuie să
fim oameni şi să ne respectăm
tradiţiile şi obiceiurile cele mai
frumoase”, a spus despre eveniment domnul primar.
Hora şi balul se vor ţine în

şi de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Varianta finală a centurii de
sud are 25 de km şi va pleca din
Calea Şagului, din apropiere de
Parţa, pe după Giroc, va ajunge
apoi între Timişoara şi Moşniţa
şi va ieşi pe Calea Lugojului,
unde se va lega de tronsonul
de nord şi unde în prezent se
realizează pasajul pe DN6.
prima zi, vor începe de la ora
18 şi vor ţine până a doua zi la
ora 12, iar de la 12:30 şi până
dimineaţa va fi muzică.
Aşteptăm şăgenii să participe
în număr cât mai mare la ruga
satului!
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Ajutoarele sociale, la control!
Pentru
a
evita
riscul
suspendării dosarelor, beneficiarii sunt rugaţi să respecte
în continuare obligaţiile care le
revin, să prezinte din 3 în 3 luni
adeverinţa de la şomaj şi de la
finanţe, precum şi să anunţe
orice modificare în rândul veniturilor sau a numărului membrilor familiei, în cel mult 5 zile
de la modificarea survenită.

Guvernul a luat măsuri drastice pentru reducerea cheltuielilor cu ajutoarele sociale
şi s-a apucat de controlat dosar cu dosar. După adoptarea hotărârii de guvern, la
nivel naţional s-a declanşat o
adevărată campanie de depistare a celor care primesc bani
de la stat fără un temei legal.
În Timiş, primăria Şag a fost
printre primele vizate de către

TroTUARELE AU FOST
FINALIZATE

Primăria a finalizat lucrările
de reabilitare a trotuarelor de
pe strada principală, în zona
dintre Primărie şi stadionul de
fotbal. În total au fost pavaţi
600 de metri de trotuar, de o
calitate foarte bună. “Fondu-

rile pentru trotuare pe care
le-am primit de la Consiliul
Judeţean au fost terminate.
La anul vom continua extinderea trotuarelor, dar pentru asta avem nevoie de fonduri suplimentare, dar acum
Primăria nu mai are alţi bani”,
a explicat primarul comunei
noastre. Planul general prevede extinderea trotuarelor în
toată comuna.

controlorii de la Inspectoratul
Teritorial de Muncă, dar, spre
deosebire de multe comune din
judeţ şi din ţară, la Şag nu au
fost găsite probleme. Inspectorii au constatat că toate cele 12
dosare pentru venitul minim
garantat au fost conform legii. Toţi cei vizaţi au respectat
obligativitatea prestării a 72 de
ore de muncă, lunar, în folosul
comunităţii.

În ceea ce priveşte cele 18 dosare pentru ajutoare destinate
persoanelor cu handicap grav,
termenul de verificare a fost de
9 iulie dar, datorită volumului mare de muncă al inspectorilor, a fost extins. Primăria
atrage atenţia celor vizaţi că
inspectorii vor merge acasă la
fiecare beneficiar împreună cu
un medic specialist pentru a
stabili dacă persoana primeşte
ajutorul în mod legal.

Reduceri de posturi la primărie?
Guvernul a hotărât ca pentru reducerea cheltuielilor
cu aparatul administrativ,
fiecare administraţie locală
să se încadreze într-o limită
maximă de persoane angajate, calculată în funcţie de
numărul
de
locuitori,
iar
cei care sunt
peste această
limită să fie
disponibilizaţi.
Prefectura
Timiş a transmis tuturor
primăriilor din judeţ numărul
maxim de angajaţi pe care îl
pot avea. Primăria Şag se află
într-o situaţie limită pentru că
trebuie să se încadreze între
17-22 de angajaţi, dar în acest
moment are 23 de angajaţi
plus o jumătate de normă.
„Conform
recensământului
oficial, în Şag sunt 2.850 de

locuitori, dar numărul real
este mult mai mare, peste
4.000. Activitatea noastră nu
poate fi comparată cu cea a
unei comune amplasate într-o
zonă mai puţin dinamică. Noi
avem mai mult de lucru, avem
zi de zi cereri
de autorizaţii
de construcţie
şi numeroase
alte probleme
care ţin cont de
numărul real
de oameni care
locuiesc în Şag şi au nevoie de
serviciile noastre”, a explicat
domnul primar.
În acest moment se caută
soluţii pentru a nu fi daţi
afară oameni din primărie.
A fost depusă o cerere la
Prefectură, care va decide în
ultimă instanţă cum va tranşa
această problemă.
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Invazie de ţânţari în zona noastră

Autorităţile locale din zona
noastră au intrat în alertă din
cauza invaziei de ţânţari care
a avut loc în ultima perioadă.
Din cauza ploilor abundente
din luna iunie şi a inundaţiilor
cauzate de râul Timiş, nesufe
ritele insecte au găsit un teren
fertil pentru a se reproduce
mult peste limitele normale, iar
acum toţi locuitorii din zona de
vest au de suferit.
„E plin de ţânţari! Am vrut să
facem stropiri cu elicopterul, pe
toată raza comunei, dar dacă facem numai noi, aruncăm doar
banii pe fereastră. Ţânţarii vin
din toate părţile, nu e suficient
să îi elimini într-un singur loc.
Dacă nu se vor face stropiri în
mod coordonat, de către toate
comunele li-mitrofe Timişoarei,
măsurile nu vor avea nici un
efect”, a explicat domnul pri-

mar Venus Oprea.
El a luat legătura cu primarii din Giroc, Parţa, Jebel şi
Pădureni şi împreună au încercat să obţină sprijinul CJT
pentru a suporta cheltuielile
destul de mari cu stropitul,
necesare pentru eradica
rea
eficace a ţânţarilor din toată
zona.
Consiliul local are la dispoziţie
o sumă în acest scop, dar
banii nu sunt suficienţi. În
trecut Consiliul Judeţean a
sprijinit astfel de acţiuni coordonate şi care s-au finalizat cu succes, dar acum, din
cauza dificultăţilor financiare,
există probleme în găsirea
banilor necesari. Până atunci,
problema ţânţarilor riscă să
devină o adevărată situaţie de
urgenţă.

Măsuri împotriva inundaţiilor
Primăria a demarat construcţia
unui canal de scurgere în zona
joasă a localităţii, pentru a
permite scurgerea apei care
merge căte gară. Lucrarea este
realizată cu ajutorul muncitorilor de la social. În prima
etapă vor fi realizaţi 400 m de
canal, cu o lăţime de 30 de cm
şi o adâncime de jumătate de

metru, urmând ca pe viitor
acesta să fie extins.
Problema principală este că
vechile “gropi de împrumut”,
cum erau numite de bătrâni,
au fost acoperite şi acum apa
nu are unde să se scurgă. Astfel, la ultimele ploi, un cetăţean
a avut curtea inundată, iar în
altă gospodărie, apa a intrat
până în casă.
Primăria
readuce
aminte
cetăţenilor că au obligaţia să
sape şanţurile din faţa pro-

Construcţiile merg
înainte la Şag
Veste bună pentru economia
comunei n

oastre. Conform
informaţiilor primăriei, în comuna Şag continuă să se
construiască aproximativ în
acelaşi ritm ca şi anul trecut.
„Desigur, dacă nu exista
această criză financiară, s-ar fi
construit mai mult, pentru că
potenţialul nostru este foarte
mare”, spune domnul primar.
Motivul principal pentru care
se construieşte este dinamismul tinerilor şăgeni care au
primit loc de casă anul trecut.
80% dintre aceştia continuă
lucrările la case, iar 10% le-au
finalizat. 6 familii s-au mutat
deja în noile case.

Un impediment pentru aceştia
continuă să fie lipsa curentului electric. „Pentru programul de electrificare, guvernul
nu ne-a acordat nici un ban.
Dacă nu primim nici în ultimul
ceas, vom face tot posibilul să
alocăm bani de la bugetul local, pentru extinderea reţelei”,
a mai spus primarul.
priilor gospodării. Primăria
nu poate decolmata şanţurile,
chiar dacă şi-ar propune acest
lucru, pentru că utilajele din
dotare nu pot intra în spaţiile
înguste din faţa multor case.
În lipsa unor acţiuni ferme din
partea tuturor cetăţenilor, pericolele de inundaţii, în special
în zona de est, unde riscurile
sunt mai mari, vor creşte, întrucât vremea a devenit foarte
capricioasă iar cantităţile de
ploaie sunt însemnate şi în
timp foarte scurt.
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CĂSĂTORII
(iunie)

Horga Dan Mircea
cu

Rus Cosmina-Victoriţa
Casă de piatră!

DECESE

(iunie)
Wunsch Ecaterina
Pasăre Valentin-Ionuţ
Mihu Aurel
Dumnezeu să-i ierte!

AU SCĂZUT VENITURILE
PRIMĂRIEI

În primele 6 luni ale acestui
an, veniturile primăriei s-au
redus în mod substanţial.
Principala cauză este scăderea
vânzărilor de loturi pentru
case şi deasemenea reducerea
preţului terenului, de la 34 la
24 de euro. Primăria a finanţat
lucrările mari din vânzarea
de terenuri. Acum mai sunt
la vânzare 20 de terenuri iar
dacă vor fi vândute, atunci va
putea continua programul de
asfaltare şi de introducere a
utilităţilor.
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Economia Şagului la zi
Criza economică creează
mari dificultăţi agenţilor
economici care sunt
nevoiţi să bată pasul
pe loc sau mai rău, să
închidă. În Şag cea mai
mare problemă a avut-o
fabrica de încălţăminte
Sport S.A.G., care a fost
nevoită să închidă anul
trecut. Fabrica dădea locuri
de muncă atât pentru şăgeni
cât şi pentru locuitori din comunele învecinate şi aducea
venituri importante la bugetul
local, din taxe şi impozite.
„Am discutat cu mai mulţi
investitori străini care ar fi
interesaţi să preia fabrica, dar
problema lor e că au nevoie de
mai multă siguranţă”, a explicat domnul primar. În primele
6 luni ale anului, în Comuna
Şag nu s-au mai închis alte
firme, dar nici nu s-au deschis
altele noi, semn că investitorii
sunt în expectativă.
Un plus de vitalitate ar putea

veni din zona preconizatei
centuri de sud a Timişoarei,
care ar introduce mai multe
terenurilor pe piaţa terenurilor pentru investiţii. Din acest
motiv primăria intenţionează
să înfiinţeze o zonă exclusiv
industrială în partea de nord,
unde să fie posibilă ridicarea
de unităţi de producţie noi.
An
2004
2005
2006
2007
20092010*

Nr. societăţi
comerciale active
60
81
94
118
circa 100

*estimat

Poliţia informează
Poliţia Şag doreşte să aducă la
cunoştinţa cetăţenilor câteva
măsuri de prevenire pe care le
puteţi lua:
• nu lăsaţi bunuri nesuprave
gheate pentru a preveni furturile;
• cei care rămân peste noapte
să fie atenţi pentru că atunci
creşte riscul de furturi;
• cei care fac foc să folosească
doar crengi uscate sau cărbuni
în regie proprie; nu tăiaţi copacii de pe marginea apei pentru
că astfel puneţi în pericol mediul;
• atenţie sporită la scăldat,
întrucât apa Timişului este
foarte înşelătoare şi există riscul de înec;
• este absolut interzisă folosirea schi-jeturilor pe Timiş, în-

trucât pun în pericol înotătorii
şi încalcă normele de mediu;
cei care folosesc schi-jetul
riscă să se lovească de stânci;
• păstraţi curăţenia pe plajă
şi folosiţi sacul de gunoi primit de la oamenii primăriei;
returnaţi sacul cu gunoi în
spaţiile amenajate;
• nu consumaţi alcool în exces
întrucât acesta duce la tulburarea ordinii publice;
• nu ascultaţi muzică la volum
mare întrucât acest lucru îi
deranjează pe ceilalţi.
„Problema cea mai gravă cu
care ne confruntăm este că,
an de an, pe raza comunei
Şag se îneacă cel puţin 4-5 oameni, în principal tineri. Nu
cred că putem insista suficient

pe această temă atâta
timp cât vom continua să avem pierderi
de vieţi omeneşti”, a declarat
domnul Marcel Pleş, şef de
post al Poliţiei Şag.
Cauzele care duc la înec sunt
multiple: pe râul Timiş au
existat mai multe exploataţii
de balast şi din acest motiv
se formează curenţi puternici
şi vârtejuri, care nu dau nicio
şansă chiar şi celor mai buni
înotători. Împreună cu lipsa
de precauţie şi cu excesul de
alcool, reţeta pentru dezastru
este completă, iar preţul plătit
anual pentru ceea ce ar trebui
să fie doar o distracţie, este
mult prea mare.

