Tuturor doamnelor şi domnişoarelor, o primăvară frumoasă,
cu multe bucurii, plină de dragoste şi împliniri! “La mulţi ani!”
Primăria şi Consiliul Local Şag
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Şagul are undă verde la
finanţare pentru canalizare, cu
bani europeni

COMUNA ŞAG, prin Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ApăCanal Timiş (ADI), a făcut paşi
importanţi în proiectul pentru introducerea canalizării. Recent a fost
semnată documentaţia prin care comuna noastră va fi cuprinsă în programul coordonat de Aquatim. Au
fost obţinute toate aprobările, primarul nostru semnând acordul alături
de directorul executiv al Asociaţiei,
Marcel Mihoc, directorului general
Aquatim, Ilie Vlaicu şi preşedintele CJ
Timiş, Titu Bojin (vezi facsimil).

Dacă în perioada 2007 – 2013 a
fost implementată prima fază a
programului, în oraşele din judeţ şi
în comunele Săcălaz şi Sânmihaiu
Român, în exerciţiul financiar european 2014-2020 vor fi alocate fonduri pentru comune, prin programul
POS Mediu. Din 2014, Asociaţia va
avea la dispoziţie 240 milioane de
euro pentru restul comunelor, Şag
ului fiindu-i alocate peste 5 milioane de euro. Cea mai mare parte a
banilor necesari va fi acoperită de
fondurile europene, iar restul de
Consiliul Judeţean şi de Guvern.

Potrivit evaluării, numai staţia de
epurare va costa peste 1,3 milioane
de euro. Colectoarele principale şi
secundar (montarea ţevilor şi gurilor de canal), sunt estimate la peste
3 milioane de euro. Restul costurilor
este dat de cele două staţii de pompare a apelor uzate, de conducta de
refulare şi racordurile gospodăriilor.
În condiţiile în care bugetul total de
investiţii al comunei nu depăşeşte
400.000 de euro, aceste sume
enorme reprezintă practic întregul
disponibil de investiţii pe o perioadă
de aproape 15 ani.

ELEMENTE ALE PROIECTULUI DE CANALIZARE ŞI COSTURILE LOR
1. Staţie de epurare
1.342.000 euro
2. Colector principal şi secundar
3.048.780 euro
3. Staţie de pompare:
• 2 x Staţie de pompare a apelor uzate
183.000 euro
• Conductă refulare - 1,3 km
123.708 euro
4. Racorduri gospodării
355.069 euro
TOTAL
5.052.557 euro

Editorial
Dragi şăgeni,
Proiectul de canalizare a comunei
ne-a consumat
foarte multă energie anii trecuţi. Am
încercat, fără succes, mai multe variante, problema principală fiind costurile foarte mari pentru o localitate
de dimensiunea Şagului. Singura
soluţie viabilă a rămas accesarea de
fonduri europene. În acest sens, mai
mulţi primari de oraşe şi comune din
Timiş ne-am alăturat unei Asociaţii
conduse de operatorul regional
Aquatim, pentru a atrage fonduri
europene. În primă fază, au avut
prioritate oraşele, pentru că aveau
mai mulţi locuitori. Acolo nu mai
sunt probleme semnificative, aşa
că acum se trece la comune. Avem
garanţii de la directorul Aquatim şi
de la preşedintele Titu Bojin că nu
vom mai fi lăsaţi pe dinafară. Când
vor începe lucrările? Eu sper că anul
acesta, deşi mi se spune că sunt prea
optimist. Totuşi, trebuie să înţelegem
că suntem în aceeaşi barcă cu
aproape 40 de comune, toate trebuie
să aibă sistem de canalizare până în
2020. Noi fiind în zonă periurbană
este posibil să avem prioritate în faţa
altora. Eu am promis că mă voi bate
ca în mandatul meu să începem
canalizarea comunei, este ultimul
mare proiect de care are nevoie
Şagul dar, recunosc, şi ambiţia mea
ca primar de a termina infrastructura mare: apă, drumuri şi canalizare.

Venus Oprea, primar
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ACTUALIZAREA TAXEI
DE GUNOI

ÎN şedinţa de Consiliu Local din 27
februarie, aleşii au luat o hotărâre
prin care taxa de colectare a
deşeurilor se actualizează cu rata
inflaţiei. Astfel, pentru anul 2014,
taxa de gunoi va fi de 12,83 lei/
lună/gospodărie.

„LADA CU ZESTRE”
VINE LA ŞAG
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S-a înfiinţat
“Asociaţia Şag-Mănăstire”

PRIMĂRIA salută înfiinţarea din
partea cetăţenilor din zona Mănăstire
au unei asociaţii menite să le reprezinte mai bine interesele. „Asociația
de Proprietari de Terenuri si Imobile comuna ȘAG, zona Mănăstire,
Jud. Timiș” (pe scurt Asociaţia
Şag-Mănăstire) este o organizaţie
autonomă,
non-guvernamentală,
fără caracter politic.

FAZA zonală a festivalului „Lada cu
Zestre se va desfăşura, în acest an,
la Şag. Concursul se va desfăşura
la căminul cultural din localitate în
data de 30 martie 2014. Vor participa 8 localităţi din zona noastră:
Jebel, Pădureni, Ghilad, Ciacova,
Liebling, Sânmihaiu Român, Parţa
şi Şag.

Potrivit statutului, Asociaţia are ca
obiective:
• susţinerea intereselor membrilor
săi în faţa autorităţilor publice locale
şi centrale;
• reprezentarea şi promovarea interesele membrilor săi în relaţiile cu
furnizorii de servicii către asociaţiile

DEPUNEREA DOSARELOR LA APIA

ÎN ŞEDINŢA din 29 ianuarie, Consiliul Local Şag a adoptat o hotărâre
prin care interzice exploatarea
gazelor de şist pe raza comunei
Şag. Măsura a fost luată în urma
consultării cu cetăţenii, preocupaţi
în legătură cu tehnologia folosită,
despre care nu se cunosc îndeajuns
efectele negative.

ÎNCEPÂND
cu
data de 3 martie 2014 Agenţia
de
Plăţi
şi
Intervenţie pentru
Agricultură
(APIA) începe preluarea dosarele
pentru acordarea subvenţiilor
către fermieri. Agricultorii sunt
rugaţi să se prezinte la primărie
pentru actualizarea suprafeţelor
şi a parcelelor în vederea eliberării
adeverinţelor. În plus, începând cu
acest an, APIA va cere fermierilor
să prezinte un tabel actualizat cu
toţi arendaşii.

de locatari/proprietari;
• efectuarea de demersuri în rezolvarea problemelor comune cu care se
confruntă locatarii/proprietarii;
• participarea la elaborarea proiectelor cu fonduri nerambursabile;
• desfăşurarea de activităţi de informare şi documentare.
Cetăţenii care doresc să intre în contact cu asociaţia o pot face la adresa
de email asociatiasag@gmail.com.

FĂRĂ GAZE DE ŞIST LA ŞAG

Prefectura Timiş a înştiinţat însă
Consiliul Local că hotărârea riscă
să nu fie valabilă, motivând faptul

că aleşii locali nu pot decide asupra
resurselor din subsol. Prin urmare,
pe ordinea de zi a şedinţei din 27
februarie a fost supusă o hotărâre
pentru revocarea HCL nr. 7/2014
privind interzicerea exploatării gazelor de şist pe raza comunei Şag.
Însă consilierii locali şi-au păstrat
poziţia adoptată precedent şi au refuzat să revoce hotărârea. În acest
caz, cel mai probabil Prefectura va
ataca hotărârea în contencios administrativ…însă dezbaterea este
departe de a se fi încheiat, în ţară
existând precedente în care statul a
pierdut procesul, mai ales că resursa
„gaze de şist” nu este reglementată
de legislaţia românească.

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL ŞAG ÎN ŞEDINŢA DIN 27.02.2014
Hotărâre privind însuşirea listei de bunuri reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,
1. aflate în proprietatea publică a comunei Şag şi transmiterea acestor bunuri în administrarea operatorului
AQUATIM SA.
Hotărâre privind aprobarea regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice privind
2.
concesionarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat proprietatea comunei Şag.
3. Hotărâre privind modificarea organigramei şi statutului de funcţii ai primăriei Şag
Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 75
4.
mp din totalul de 1980 mp înscris în CF nr. 400982 Şag şi aprobarea caietului de sarcini
Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
5.
comunei Şag
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Şagul de altădată: istoria, scoasă la lumină (IV)

În acest număr încheiem reportajul
dedicat istoriei comunei, prilejuit de
apariţia Monografiei Şagului, urmând
ca în viitor să prezentăm diferite aspecte istorice, într-o rubrică separată.

toată Europa. Apoi, existau micile
instituţii ce se ajutau reciproc, în
timp ce oamenii se ajutau în muncă
pentru că exista o omenie specifică
localităţii.

Interviul nostru cu doamna Mioara
Stancu, autoarea Monografiei, a fost
împărţit în patru părţi, ajunge astăzi
la final. Parcursul pe care l-am făcut
împreună cu autoarea prin istoria
Şagului, se apropie inevitabil de
perioada contemporană, de după
cel de-al Doilea Război Mondial. În
acst context, Şagul apare cuprins
de atmosfera teribil de rece de după
război. Trupele ruseşti invadează
toată zona, iar o parte se stabilesc
chiar la noi în sat. Şcoala devine
o fortăreaţă militară, iar pe străzi,
şăgenii aud la tot pasul limba rusă.
Abia după câţiva ani, ruşii se retrag şi în loc lor vor staţiona trupele
româneşti, pentru că apare conflictul
cu ţara vecină - Serbia.

REVOLUŢIA ŞI PREZENTUL
Revoluţia din 1989 a dus la căderea
orânduirii comuniste. Şăgenii n-au
stat cu mâinile în sân şi au luat parte
la evenimentele din Timişoara. Mulţi
oameni s-au dus în centrul oraşului
pentru a-şi exprima nemulţumirea.
Ce a urmat? Cu bune, cu rele, o
perioadă în care Şagul a suferit

COLECTIVIZAREA ŞI COTELE
Însă ceea ce îi afectează cel mai mult
pe oameni este instaurarea forţată
a comunismului şi colectivizarea.
„Fenomenul „chiaburilor”, deposedarea de tot ce aveam personal,
totul a fost foarte dureros. Pământul
i-a fost drag şăgeanului, iar când i-a
fost luat, s-a simţit ca rănit. A fost o
dramă cum s-a confiscat tot inventarul agricol. Am asistat cu ochii mei la
ce s-a întâmplat. Lângă şcoală, unde
am trăit şi m-am născut, s-au strâns
caii oamenilor pentru a fi duşi la abator”, îşi aminteşte Mioara Stancu.

Fosta fabrică de cărămidă
am menţionat un lucru în carte însă
îl spun acum, că persoana care venea
după cote ne anunţa: „ai grijă că vin,
dacă nu ţi-ai plătit cotele, ascunde-ţi
tot ce ai”. Exista o complicitate între
oameni şi cred că din acest motiv primarii din perioada comunistă au fost
respectaţi, pentru că aveau un grad
de omenie”, spune autoarea monografiei.
REUŞITELE ŞAGULUI ÎN COMUNISM
Perioada comunistă a fost, per an
samblu una foarte tulbure, cu multe
necazuri pentru şăgeni, dar în vârtejul ideologiilor venite de pe te miri
unde, au existat şi bucuriile simple
ale oamenilor ce şi-au continuat viaţa
aşa cum au ştiut ei mai bine. „Deşi a
fost o perioadă dificilă, au e
xistat

Şăgence muncind la orezărie

Fără pământul lor şi fără mijloacele
de a-l cultiva, ţăranii au fost forţaţi
să muncească la CAP şi să plătească
cote, indiferent de cât produceau. „N-

şi lucruri pozitive. Am avut familiile unite, ne-am respectat tradiţiile
şi portul, am avut o viaţă culturală
bogată. Nu ştiu dacă a fost o reacţie
împotriva sistemului sau nu”, este de
părere doamna Stancu.

ing. Alexandru Ciogescu, la recoltat

În goana pentru industrializarea ţării,
comuniştii au ridicat în comună unele fabrici în care şăgenii au putut
da măsura vredniciei lor. A rămas,
spre exemplu, amintirea fabricii de
mobilă de la şosea, ce furniza piese
foarte apreciate, trimise la export în

La cursurile de agrozootehnică (1958)
transformări extraordinare. „Ne-am
bucurat că au fost repuşi oamenii în
posesia pământurilor lor. Spre deosebire de alte localităţi, la noi s-a
făcut repede şi fără probleme mari.
Din acest motiv comuna s-a putut dezvolta repede. A avut loc un
proces de urbanizare, de ştergere
a graniţei dintre sat şi oraş”, spune
Mioara Stancu, care deplânge însă
partea cea mai dureroasă: plecatul
oamenilor în străinătate. „Acel cântec doinit al şăgeanului revine după
un secol, pentru că oamenii vor să
trăiască cinstit şi civilizat. Totuşi, eu
sunt convinsă că binele va porni din
nou de la sat, prin practicarea unei
agriculturi ştiinţifice, nu izolate, cum
se practică acum. Trebuie să pornim
de la agricultură, cum au făcut şi
alţii”, este de părere doamna Stancu.
„Eu văd pentru Şag o perspectivă
deosebită. Turismul şi agricultura
cred că sunt principalele condiţii
pentru prosperitatea localităţii noastre. Prosperitate nu în sensul de
avere a comunei, ci a gradului de
civilizaţie ce se va instala în fiecare
gospodărie”.
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Manifestări cultural-sportive 2014
DENUMIRE ACŢIUNII
Poeţi şi scriitori români – Otilia Cazimir şi Ion Marin Sadoveanu
Sfintele Paşti la români – Tradiţii, Obiceiuri, Expoziţii
Ziua Europei – Europa mai apropiată de noi
Să mergem în lumea basmelor
Ne pasă de voi
Mihai Eminescu 1840 – 1889, poet român
Timişule pe malul tău – spectacol, concurs-folclor
Banatule Colţ de Rai – Ansamblul Banatul
Să nu-i uităm pe vârstnici
Ştefan cel Mare – Domnul Moldovei
Ziua Bibliotecii – invitat Todi Vasile – scriitor aromân
Ion Creangă 1837 – 1889
Ziua mondială a pământului – concurs
Meşteşugurile păstrate doar în amintire – concurs
Ziua minorităţilor – maghiară şi germană
Colindăm Domnului Bun
Fotbal – Campionatul de fotbal inter comune
Cupa Timişul Şag la Caiac- Canoe
Concurs de pescuit amator
Cupa bobocilor la şah
Festivalul concurs „Lada cu Zestre” ediţia a VIII-a

LOCUL DESFĂŞURĂRII
Biblioteca comunală
Biserica ortodoxă, casa naţională, Muzeu
Casa naţională, terenurile de sport
Teatrul de copii “Merlin” din Timişoara
Casa naţională, mănăstire, şcoală
Biblioteca comunală
Baza de agrement - râul Tmiş
Casa naţională
Muzeul Satului din Timişoara
Casa naţională
Biblioteca comunală
Casa naţională
Parcuri, spaţii verzi
Casa potcovarului
Casa naţională, Biserica romano-catolică
Casa naţională
Baza sportivă “Timişul Şag”
Râul Timiş
Râul Timiş
Casa naţională
Casa naţională

TINERII CU CARE NE MÂNDRIM

ÎN EDIŢIA din 17 februarie 2014
a ziarului Renaşterea Bănăţeană,
unul dintre tinerii din Şag a fost
evidenţiat ca exemplu de „destin”
construit la Colegiul Tehnic de Vest
din Timişoara, unde are loc un program de ajutorare a copiilor care se
confruntă cu diverse probleme.
Tânărul Reiner Sabadas, elev în clasa a XI-a, este unul dintre cei care
au ambiţia de a realiza ceva în viaţă.
Pentru asta, este dispus să renunţe
la viaţa fără de griji a celor de vârsta
lui şi face zilnic naveta la oraş, pentru a căpăta o educaţie.
Foarte pasionat de desenul tehnic,
are rezultate excelente, având media peste nouă. Mai mult, el a participat recent la olimpiada de desen tehnic şi a reuşit să depăşească
faza judeţeană cu nota 9.20. Acum,
el se pregăteşte intens pentru faza

naţională,
unde
speră să obţină un
rezultat bun.
Reiner nu este singurul din familie
pentru care cartea
este cel mai important lucru. Are un frate mai mare, cu
care se mândreşte foarte mult, student la Facultatea de Construcţii.
Rezultatele bune la învăţământ
înseamnă şi sacrificii, însă există
suficient timp liber şi pentru alte
activităţi. Când nu învaţă îi place
să se ocupe cu dresajul câinelui, un
ciobănesc german şi să joace fotbal.
Reiner îşi doreşte ca în viitor este
să lucreze în construcţii şi să îşi
continue studiile. Cu ambiţie şi
perseverenţă, nu are nici un motiv
pentru care să nu reuşească să îşi
îndeplinească visul.

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII

Grecu Gheorghe cu
Ciupei Graţiana Ionela
Luca Daniel cu
Pupăză Loredana Rodica
Casă de piatră!

DECESE

Pop Petru

Dumnezeu să-l odihnească
în pace!
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