CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ

Toți cetățenii sunt rugați să scoată la drum resturile vegetale numai până la data de 31 MARTIE 2019. Vă rugăm să nu scoateți la
drum moloz sau alte deșeuri pentru că aceestea nu vor fi colectate! Mulțumim pentru înțelegere!
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

A fost semnat contractul de finanțare
pentru introducerea canalizării la Șag
LUNI, 18 martie 2019 a fost o zi extrem de importantă pentru comuna
Șag. La sediul Consiliului Județean
Timiș, în prezența președintelui Călin
Dobra, a ministrului Fondurilor Europene Rovana Plumb și a directorului
Aquatim, Ilie Vlaicu, a fost semnat
unul din cele mai mari contracte de
finanțare din România, pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare
în localitățile din județ, printre care și
Șag.
Pentru comuna noastră contractul
de finanțare are o valoare de aproximativ 6.750.000 euro, iar proiectul
prevede introducerea canalizării și
extinderea rețelei de apă. Cofinanțarea acestui proiect este suportată de
bugetul de stat, Consiliul Județean și
bugetul local.
„Acest proiect este așteptat de șăgeni de aproape 30 de ani. Acum intră în linie dreaptă, urmând procedura de licitație pentru execuție. Cel mai
probabil la sfârșitul anului 2019 sau
începutul anului 2020 utilajele vor fi „Proiectul regional de dezvoltare a
pe teren pentru a începe lucrările”, a infrastructurii de apă și apă uzată din
declarat primarul Flavius Roșu.
județul Timiș, în perioada 2014-2020”

este gestionat de Aquatim și asigură
investiții în valoare totală de 180 de
milioane de Euro, din care 135,6 milioane sunt fonduri nerambursabile de
la Uniunea Europeană.

PENTRU a veni în sprijinul agricultorilor de pe raza localității
Șag, în data de 12.04.2019, va avea
loc o întâlnire cu un reprezentant
al Registrului Auto Român pentru informarea cetățenilor despre condițiile tehnice ce trebuie
îndeplinite la eliberarea atestatelor tehnice, a cărților de identitate
și a inspecțiilor tehnice periodice
(după caz) pentru utilaje agricole,
tractoare sau mașini autopropulsate pentru lucrări, în vederea
înmatriculării sau înregistrării acestora în circulație. Întâlnirea va avea
loc la sediul Primăriei Șag, în sala
de consiliu, de la ora 18:30. Toți
cei vizați sunt rugați să participe!
Mulțumim!

În tot județul vor fi realizate 22 de
stații de tratare a apei, 483 km de
conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de canalizare și un sistem SCADA regional.

TAXE ȘI IMPOZITE:
BONIFICAȚIA, DOAR
PÂNĂ LA 31 MARTIE

A fost dat în folosință noul parc
din Zona Mănăstirii

LUCRĂRILE de amenajare a noului
parc din cartierul Mănăstirii s-au încheiat în luna martie, acesta fiind dat
în folosință imediat, fără să existe o
inaugurare oficială sau tăieri de panglici. Primăria l-a pus în funcțiune de
îndată și a stabilit ca acesta să fie deschis permanent.

Parcul este amplasat pe drumul Mănăstirii, aproape de ultimele case, pe
partea stângă. Principala atracție a
parcului este locul de joacă pentru
copii, cu dotări de generație nouă,
atât de dorit de către familiile cu copii din zonă. Au fost amenajate alei,
iluminat, s-au montat bănci, coșuri
de gunoi, s-au plantat arbori și s-a
pentru copii. Am încercat să le oferim
așternut gazon. De asemenea, a fost
condiții decente și vom continua să
amenajat un foișor pentru diferite acinvestim în zona Mănăstiri pentru a o
tivități.
transforma într-un cartier viu, funcțional, o parte integrantă a comunității
„Familiile cu copii din zonă reclamă
șăgene, cu toate dotările necesare
de mult timp că nu au un loc de joacă

ÎNTÂLNIRE CU
PROPRIETARII CARE AU
VEHICULE AGRICOLE
ÎNMATRICULATE

MAI aveți timp până la data de 31
martie 2019, să beneficiați de reducerea de 10% la plata taxelor și
impozitelor locale aferente anului
2019. Pentru a beneficia de această
reducere trebuie să plătiți integral
taxele și impozitele locale pe 2019
și să nu aveți restanțe.

ÎN ATENȚIA
CELOR CARE NU AU
SEMNAT CONTRACTELE CU RETIM

unui nivel de trai ridicat”, a explicat
primarul Flavius Roșu. El a făcut totodată un apel la civilizație din partea
utilizatorilor parcului pe care îi roagă
să mențină curățenia și să mențină în
bune condiții instalațiile existente.

Proprietarii de locuințe care nu
au semnat până acum contractul de salubritate cu RETIM sunt
rugați să vină la Primărie, la
Registratură, să încheie contractul. Cei care nu vor avea contract
valabil vor plăti o taxă specială
pe tot anul, mai mare, potrivit
legii! Semnarea contractelor se
poate face Luni, Marți și Joi între
orele 08:00-15:00, Miercuri între
orele 08:00-17:00 și Vineri între
08:00 și 13:00.
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POLIȚIA LOCALĂ
ÎȘI ÎNCEPE ÎN CURÂND
ACTIVITATEA
ÎNCĂ de anul trecut Primăria și
Consiliul Local au înființat Poliția
Locală Șag, structură aflată în subordinea primarului, iar după finalizarea documentațiilor de avizare,
s-a dat drumul angajării a patru
polițiști locali. Doi dintre ei vor
avea atribuții și în domeniile urbanismului și mediu, iar toți patru vor
asigura ordinea publică.
Dacă vor fi recrutați toți cei patru
polițiști, se va putea asigura un serviciu de poliție locală 24 de ore din
24. Sediul va fi amenajat în clădirea
Primăriei iar dotările necesare, inclusiv un automobil pentru patrulări, vor fi suportate de la bugetul
local.
Rugăm ca pe viitor toți cetățenii
care observă probleme de ordine
publică să le semnaleze Poliției
Locale, care va avea un numar de
telefon alocat, pus la dispoziția cetățenilor. Vom reveni cu mai multe
detalii în numerele viitoare ale Jurnalului de Șag.

ÎNTĂLNIRE A
GERMANILOR DIN ȘAG
ÎN DATA de 28.03.2019 orele 19.30,
Comunitatea etnicilor germani din
Șag este așteptată la Căminul Cultural Șag în vederea organizării
sărbătorii de Kirchweih 2019 în comuna Șag.

CURĂȚAREA REȚELEI
DE APĂ DIN ȘAG
AQUATIM anunță că în perioada
18 martie – 5 aprilie 2019, între
orele 9 - 17, se va întrerupe zilnic
furnizarea apei reci la Șag, pentru
spălarea bazinului de aerare, bazinului de înmagazinare și a rețelei
de distribuție, cu utilaje speciale,
cu un amestec de apă și aer sub
presiune. La reluarea alimentării cu
apă rece este posibil ca la robinete
să curgă apă tulbure, ce nu trebuie
folosită în scopuri menajere până
când aceasta nu se limpezește.
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Dezbatere publică cu cetățenii

PRIMĂRIA continuă buna practică
de a organiza întâlniri și dezbateri
periodice cu cetățenii pe temele importante pentru comuna noastră.
Astfel, în data de 22 februarie 2018,
la Căminul Cultural Șag a avut o nouă
întâlnire cu cetățenii care s-a dovedit
foarte oportună pentru a stabili liniile
de acțiune ale administrației locale în
acest an.
nei Șag pe anul 2019, bugetul C.S. Timișul Șag, despre oferirea de terenuri
În cadrul dezbaterii s-a discutat des- pentru locuri de casă tinerilor din Copre canalizare și alimentarea cu apă, muna Șag, înființarea Poliției Locale,
transportul public, Centrul Socio-me- despre Centura de Sud a Timișoarei,
dical-comunitar, drumul de legătură despre proiectele în derulare și proîntre localitățile Șag–Giroc, con- iecte ce urmează să fie implementastrucția Sălii de sport, sediul A.C.O.R., te.
Agenda culturală și sportivă a comu-

La ședință au fost invitați domnul Maier Laurențiu, reprezentant Aquatim,
domnul Alexandru Iovescu, consilier
județean, director al GAL Timișul de
Centru, domnul Galiciu Adrian, care
a vorbit despre terenurile pe care va
trece Centura de Sud a Timișoarei și
domnul Petcu Remus, de la Postul de
Poliție Șag.

Oportunitate pentru construirea unui
bazin de înot la Șag

PRIMARUL Flavius Roșu a lansat public o temă de dezbatere, pe rețelele
de socializare, cu privire la construirea unui bazin de înot la Șag.

„Credeți că este oportună construirea
unui bazin în localitatea noastră? Finanțarea se poate obține de la Compania Națională pentru Investiții, valoarea proiectului fiind de 12 000 000
lei! În cazul în care ne dorim acest
lucru, Primăria Sag trebuie să pună la
dispoziție pentru construirea acestui
bazin un teren în suprafață de minim
3000 mp și să întrețină aceasta investiție din bugetul local timp de 15
ani!”, a anunțat primarul. Majoritatea
răspunsurilor venite de la cetățeni au
fost în favoarea acestei investiții.

Ședința extraordinară a Consiliului Local Șag
din data de 1 martie 2019

ORDINEA DE ZI
• 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din
luna martie 2019;
• 2. Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor în anul 2019;
•

Ședința ordinară a Consiliului Local Șag
din data de 29 martie 2019

ORDINEA DE ZI
• 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L Șag nr.90/18.12.2018 privind
transferul dreptului de concesiune asupra terenului in suprafață de 649 mp identificat în CF nr. 400160 Șag,
de pe Pop Viorel pe Horoba Grigore și soția Horoba Virginia;
• 2. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar al comunei Șag pe anul 2018;
• 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public și
privat al Comunei Șag;
• 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune pentru terenul identificat în CF
nr. 400113 Șag de pe Kovacs Tibor și Kovacs Arpad pe Holdiș Rafael-Călin;
• 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune pentru terenul identificat în CF
nr. 401659 Șag de pe Buda Flavius pe Grecu Cornel și Grecu Geanina-Veronica;
• 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungiri contractelor de închiriere a cabinetelor medicale;
• 7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L Șag nr. 92/18.12.2018 privind aprobarea principalelor investiții propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2019;
• 8. Diverse.
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Balul Femeilor 2019
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PRIMĂRIA Comunei Șag și Consiliul

LADA CU ZESTRE 2019

EDIȚIA din acest an a festivalului-concurs „Lada cu Zestre, faza
zonală, s-a desfășurat la Peciu Nou
. Comuna Șag a participat la secțiunea „Coregrafie”, subsecțiunea
„Formații mixte de dansuri”, cu 6

Local Șag au organizat în data de 8
martie 2019, la Căminul Cultural, tradiționalul Bal de Ziua Femeii.
Evenimentul s-a bucurat de succes,
doamnele și domnișoarele din Șag
fiind în centrul atenției tuturor. Distracția a fost asigurată de Isabela Halmai, Simona Rus, Gigi Cărășanu, Petre Vlădulescu și Cristi Chirici. Intrarea
a fost liberă iar bufetul contra-cost.

Meci de fotbal inedit, de 8 martie

ZIUA de 8 martie a fost sărbătorită
într-un mod inedit, în comuna noastră. La Arena comunală a fost organizat un meci de fotbal distractiv în
care protagoniști au fost, pe de-o
parte copiii care activează la grupa
de fotbal din cadrul Clubului Sportiv
„Timișul” Șag, iar de cealaltă parte a
terenului, mămicile lor. Cu această
ocazie, doamnele au primit flori din
partea autorităților locale și au fost
invitate să participe la balul dedicat
lor. Felicitări tuturor celor implicați și
„La mulți ani” tuturor mămicilor care
au participat!

perechi de copii la categoria 8-14
ani. De asemenea, la secțiunea
„Muzical”, subsecțiunea „Soliști vocali”, comuna a fost reprezentată
de Romina Faul. În așteptarea rezultatelor la nivel de județ, le ținem
pumnii tuturor participanților!

„Mama e un înger sau o stea”

ÎN DATA de 17 martie 2019, la Căminul Cultural Șag a avut loc a doua ediție a spectacolului „Mama e un înger
sau o stea”. Cu această ocazie, copiii
de la clubul „Generația Muzicii” au interpretat cântece despre primăvară și
dedicate mamelor.

Şî so făcut vegere…

givanul lor să audza dă la dăpărtare.
Nu-i a bună cu atâta vegere. Îi prea
tare, prea albă şâ prea reşe. Âia de
stau pră parcea ailaltă cu stâlpu nu
mai pot să doarmă dă atâta lumină.
Parcă-i greu să pui nesce firanguri la
fireastră. Ş-apoi dă şe nu or pus lampilii suşice, stânga - gireapta, să bată
pră ambilii părţi ale ulițî. Of, când o fi
binie şe să faşe în Şag? Şe necaz pră
Dar şe dă lumină prân sat? Mai fain ăia care şirculă noapcea cu fel dă fel
ca pră mulce uliţi dăn Cimişoara. Dă dă măşâni fără bec. Acuma îi vege tăt
la Mănăstire pân în Râtu Babii şi-n Şi- natu, şâ dacă mai punie Primăria şi
cago, măi să fie? Acuma, dacă îţi dă nesce alea dă luat vegeri …
careva în cap îl vezi şi poţi să-i dzâşi
mulţam. Am oprit ş-am scoborât dân Ierau mai bune lămpilii alea batrâne,
măşână şâ am mers pră jios, aşa un unilii chioare că aveau lumină caldă?
mic ocol prăstă tri colţuri. Bravo, să Au mai bine să-şi pună la casă fieşcefaşe şeva m-am chicit io în capu meu. care o feşcilă sau lămpaş şă sâ-l aprinDar şe să viezi şâ să nu criezâ. La un ză după chef şi bani?
colţ dă uliţi câţâva şăjeni givănesc.
Pră sămne s-or zuitat să-şi dăstupe Dar şâ şe suduială o fost astă toamnă
urechilii, că iaca, îi trăjea ţugu, aşa că la Primărie, când s-o pornit lucrarea.
No ș-o vinit şî 1 Martie. Vreme faină
aşa că am dzâs să fac o surpriză jumătăţii mele şî am invitat-o la şeas
dă sară la o plimbare cu maşâna prân
sat. Merge măi greu cu boata. Nu am
o măşână dă aia fără acoperiş dar
nu-i bai, mere şâ aşa, că dară să pot
dăschige feresttrilii şi dă mergi înşet
nu trage ţugu.

Scria şi la ţăitungul local. S-au zuitat
şăjenii când consilerii să suduiau că di
şe înşepe la Mănăstire şâ nu în vatra
satului? Că parcă ăi şe şăd acolo nu-s
tot şăjeni? A da … îs vinituri şâ trăbă
musai să facă vechimie.
Ş-acum iar sfadă la consileri. Unii lucră prea mult, alţii dăloc. Şâ vinovat îi
primaru. Că nu le dă bujet, că nu face
peron la staţia dă autobuz, că …, că
…, că … Mai înşâră şâ pră foaia aia
dă-i dzâşe fuţibuck sau io şciu cum, că
ei, consilerii ar lucra dar nu îs lăsaţi.
Trăbă să zâcă şi ei şeva … că vin acuş
alejerilii.
Dar până la alce giochiace mai iestă
şeva vreme .....
					
O vinitură dîn gugulănime d-acuma
50 dă ani,
W.K.

PREMIU PENTRU BALERINELE ALYDANCE ȘAG

MICUȚELE balerine care activează
la clubul „AlyDance-Șag” au obținut un nou premiu foarte important. Ele au luat locul II la categoria
Dans Contemporan în cadrul Concursului Regional Rok Art Dance
Cup, desfășurat în data de 2 martie,
la Timișoara, unde 20 de cluburi și
300 de participanții s-au întrecut
în gratia și măiestria dansului. Cu
multa dăruire, atenție și emoții
constructive fetele au performat
într-o formă de zile mari. Felicitări
balerinelor, instructorilor și părinților și mult succes în competițiile ce
vor urma!
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Agenda culturală 2019
NR.

DENUMIREA ACȚIUNII

PERIOADA

LOCUL DESFĂȘURĂRII

1.

Târgul de Mărțișor – Ziua Femeii

01.03- 8.03.2019

Căminul Cultural Șag

2.

Lada cu zestre – ed. a XIII-a

17.03.2019

Căminul Cultural Peciu Nou

3.

Prietenii Naturii –
Plantare pomi și arbuști

CHELTUIELI
C.L. Șag – 5.500 lei
Total – 5.500 lei
C.L. Șag – 1.000 lei
Total – 1.000 lei

ANUNȚURI
ORGANIZATORI
Consiliul Local Șag, Școala
Gimnazială Şag, Grădinița Șag

PUBLICITARE

Consiliul Local Șag

CUMPĂRĂTURILE POT DEVENI

martie, aprilie, octomC.L. Șag – 15.000 lei
Spații verzi, parcurile comunei
brie, noiembrie 2019
Total – 15.000 lei

4.

Cântecele Învierii –Sfintele Paști

05.05.2019

Căminul Cultural Șag

5.

Ziua Europei

09.05.2019

Căminul Cultural Șag

6.

Ziua Copilului

31.05.2019

Parcul Central Șag, Curtea
Școlii Gimnaziale Șag

7.

Ziua Eroilor

06.06.2019

Căminul Cultural Șag

8.

Timişule, pe malul tău – ed. II

24.05. 2019

Căminul Cultural Șag

9.

Icoana în suflet de copil –
Pictură pe sticlă

18.06-21.06. 2019

Biserica Ortotoxă Română Șag

10.

Zilele culturale ale comunei Șag

15.08-16.08.2019

11.

Kirwai – Întâlnirea fiilor satului

August 2019

C.L. Șag – 3.000 lei
Total – 3.000 lei
C.L. Șag – 1.000 lei
Total – 1.000 lei
C.L. Șag – 2.500 lei
Total – 2.500 lei
C.L. Șag – 1.000 lei
Total – 1.000 lei
C.J. Timiș – 7.000 lei
C.L. Șag – 7.500 lei
Total – 14.500 lei
C.L. Șag – 5.000 lei
Total – 5.000 lei

O PLĂCERE

Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag, Biserica
Ortodoxă Română Șag

Magazinul LA DEMIAN va așteaptă
zilnic cu oferte, legume proaspete

Consiliul Local Șag

si o gama larga de produse. Ne gă-

Consiliul Local Șag, Școala
Gimnazială Șag, Grădinița Șag
Consiliul Local Șag, Școala
Gimnazială Șag

siți zilnic între orele 6:00- 24:00, in

Consiliul Jud.Timiș, Consiliul
Local Șag, Grădinița Șag
Consiliul Local Șag, Biserica
Ortodoxă Română Șag

fosta locație a magazinului LA DOI
PAȘI . Strada a II- a nr.6
Va așteptăm cu drag!

ANGAJĂRI LA CĂMINUL DE BĂ-

C.J. Timiș – 20.000 lei
Consiliul Jud.Timiș,
Căminul Cultural Șag,
C.L. Șag – 55.000 lei
Consiliul Local Șag,
Biserica Ortodoxă Română Șag
Total – 75.000 lei Biserica Ortodoxă Română Șag
Căminul Cultural Șag,
C.L. Șag – 3.000 lei
Consiliul Local Șag,
Biserica Romano-Catolică Șag
Total – 3.000 lei
Biserica Romano-Catolică Șag
C.L. Șag – 1.500 lei
Căminul Cultural Șag
Consiliul Local Șag
Total – 1.500 lei

Te așteptăm să faci parte din echi-

C.L. Șag – 4.000 lei
Total – 4.000 lei

Consiliul Local Șag

turile de înfirmieră și îngrijitoare.

Consiliul Local Șag,
Școala Gimnazială Șag

Pentru mai multe informații sunați

12.

Ziua pompierilor

13.09.2019

13.

Ziua Internațională a persoanelor
vârstnice

01.10.2019

Căminul Cultural Șag

14.

Ziua Școlii

26.10.2019

Căminul Cultural Șag,
Biserica Ortodoxă Română Șag

15.

Ziua Națională a României

01.12.2019

Căminul Cultural Șag

16.

Carnaval „Feeria iernii”

06.12.2019

Căminul Cultural Șag

17

Pomul de Crăciun

Decembrie 2019

Căminul Cultural Șag

18.

Colindăm Domnului Bun Alaiul colindătorilor

Decembrie 2019

Căminul Cultural Șag

C.L. Șag – 9.000 lei
Total – 9.000 lei

Total Agendă Culturală:

C.J. Timiş: 27.000 lei
C.L. Şag: 128.000 lei

C.L. Șag – 1.000 lei
Total – 1.000 lei
C.L. Șag – 2.000 lei
Total – 2.000 lei
C.L. Șag – 1.000 lei
Total – 1.000 lei
C.L. Șag – 10.000 lei
Total – 10.000 lei

Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag,
Grădinița Șag

1.

Aprilie 2019

Căminul Cultural Șag

C.L. Șag – 10.000 lei
Total – 10.000 lei

2.

Zilele sportive ale comunei Șag

13.0814.08.2019

Căminul Cultural Șag, Baza
sportivă, Râul Timiș
Total Agendă Sportivă:

C.L. Șag – 10.000 lei
Total – 10.000 lei
C.L. Şag: 20.000 lei

Posturi scoase la concurs
la Primăria Șag

pa noastră! Căminul de Bătrâni din
Șag angajează persoane pe pos-

la telefon 0728464611 sau veniți la
sediul nostru de pe strada a XI-a nr.
123.

Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag

RESTAURANT DE CALITATE,
ÎN ȘAG
Restaurantul Duo KLASS situat în
Șag, strada CVII, nr.2 vă așteaptă

Agenda sportivă 2019
Ziua Sportului și Performanței în
Șag – ed. a IV-a

TRÂNI „ARMONIA BUNICILOR”

zilnic cu meniuri gustoase și preConsiliul Local Șag
Consiliul Local Șag

Primăria comunei Şag organizează în perioada 15.04.2019 – 17.04. 2019 concurs de recrutare pentru ocuparea
funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Șag:
• Polițist local clasa I - principal – compartiment Poliție locală;
• Polițist local clasa II - asistent – compartiment Poliție locală;
• Polițist local clasa III - principal – compartiment Poliție locală;
• Polițist local clasa III – asistent – compartiment Poliție locală;
• Inspector clasa I – asistent – la compartimentul Contabilitate și resurse umane;
• Inspector clasa I - asistent – la compartimentul Urbanism.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Șag, comuna Șag, str. a II-a, nr. 49, jud. Timiș, astfel:
• Proba fizică (pentru Poliția locală) în data de 08.04.2019 la Baza sportivă (terenul de sport);
• Proba scrisă în data de 15.04.2019;
• Interviul în data de 17.04.2019;
Dosarele de înscrierea candidaților la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial al României, partea a II-a, la sediul Primăriei Comunei Șag, loc. Șag, str. a II-a, nr. 49, jud. Timiș.
Condiții de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere sunt
afișate la sediul Primăriei Comunei Șag și pe pagina de internet www.primariasag.ro.
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