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Primăria și Consiliul Local Șag vă urează „Sărbători fericite”!
Hristos a Înviat!
Bugetul pe 2019, orientat către
PAȘI IMPORTANȚI
realizarea de investiții
PENTRU ADUCEREA

CONSILIUL Local Șag a adoptat, în
ședința din data de 19 aprilie, bugetul local al comunei pe anul 2019. Un
buget care, per ansamblu, se menține la nivelul anului trecut, cu o ușoară creștere, dar care conține și o serie
de modificări importante, determinate în principal de schimbările legislative.

Cultură, sport, culte 10%

Administrație
28,3%

Investiții
34,9%

Cel mai așteptat capitol bugetar a
fost cel al asistenței sociale, care a
înregistrat și cea mai accentuată
creștere, întrucât din acest an plata
asistenților sociali cade în sarcina primăriilor, fondurile fiind asigurate în
cea mai mare parte de Guvern.
Însă cei mai mulți bani sunt alocați investițiilor extrem de necesare pentru
Proporția cheltuielilor administrati- dezvoltarea comunei. Peste o treime
ve a crescut și ea odată cu majorările din toți banii sunt alocați pentru lusalariale din sistemul bugetar, care crări, amenajări, proiectare și dotări
au aliniat salariile angajaților din Pri- diverse. „Ca de fiecare dată am întocmărie la un nivel decent față de anii mit un buget echilibrat care acoperă
precedenți. Față de acestea, multe toate nevoile de funcționare a sercheltuieli necesare (de la iluminat viciilor publice în slujba cetățenilor.
public la învățământ) intră în capitole Ne-am asigurat să existe fonduri sufidistincte și formează un cadru gene- ciente pentru cultură, sport și pentru
ral de bună funcționare a serviciilor cultele religioase. Am ținut cont de
nevoile cetățenilor atunci când am
publice.

Asistență socială
9,1%
Locuințe, servicii,
dezvoltare publică 8,3%
Iluminat public 3,2 %
Cheltuieli
Învățământ
3,1 % de
Ordine publică
1,7%
personal
Salubritate, alte cheltuieli 1,7%

25%

decis investițiile ce vor fi făcute cu
bani de la buget, fără să promitem
mai mult, chiar dacă, noi știm că pe
parcursul anului se vor implementa
și alte proiecte din fonduri atrase de
Primărie”, a explicat primarul Flavius
Roșu.
Bugetul integral poate fi consultat la
sediul Primăriei Șag sau pe site-ul oficial al instituției, www.primariasag.ro
la secțiunea „Buget”.

Lucrările la trotuare au reintrat
în normal

]N ULTIMELE luni au fost întâmpinate probleme în construcția de trotuare însă acum lucrurile au revenit la
normal. Firma constructoare care a
câștigat licitația începuse să nu respecte prevederile contractuale și
graficul de lucrări, așa că Primăria a
somat-o să găsească rapid soluții, în
caz contrar urmând să rezilieze contractul.
Constructorul a reușit să suplimenteze echipele de muncitori și s-a mobilizat la capacitate maximă pentru a
recupera timpul pierdut și a respecta
termenele impuse. „Am tratat fiecare
constructor care a câștigat licitații în
mod corect, însă și noi ne așteptăm
de la seriozitate din partea lor. Nu ne

RATT LA ȘAG
S-AU FĂCUT pași importanți pentru aducerea operatorului de transport din Timișoara, la Șag. Comunele Șag și Sânandrei au finalizat
documentația și au trimis-o către
Judecătoria Timișoara în vederea
aderării la Asociația Metropolitană
de Transport. Următorul pas este
emiterea hotărârii judecătorești și
intrarea cu drepturi depline a comunei în această Asociație. Consiliul de Administrare al acesteia va
trebui să aprobe noul traseu și să
dispună înființarea liniei de transport, de la Timișoara la Șag. Astfel,
în această vară, cel mai probabil
în luna iulie, se va putea pune în
funcțiune serviciul de transport în
comun cu RATT.

MĂSURI ÎMPOTRIVA
HOȚILOR
FURTURILE care au avut loc în comuna noastră în primele luni ale
anului au determinat administrația locală să ia măsuri suplimentare pentru asigurarea unui climat
de siguranță. Pe lângă echipajele
de Poliție care patrulează zilnic pe
raza localității, a fost cerut sprijinul
unei firme de pază, iar rezultatele
s-au văzut: la scurt timp după au
fost prinși câțiva, iar numărul de
spargeri a scăzut imediat. În plus,
au fost prevăzuți bani mai mulți în
acest an pentru siguranță și pentru
înființarea Poliției Locale.

GĂSEȘTE OUL DE PAȘTI

permitem să pierdem timp sau bani.
Cine vrea să facă treabă rămâne, cine
nu, pleacă”, a avertizat primarul Flavius Roșu.

Până la sfârșitul lunii iunie trebuie finalizate toate trotuarele, de la strada
I și până la strada a XVIII-a, pe ambele
părți.

SÂMBĂTĂ, 27 aprilie 2019, începând cu ora 14:00, în Parcul Central din Șag, se desfășoară a treia
ediție a vânătorii de ouă intitulată
„Găsește oul de Paști!”. Cu această
ocazie sunt așteptați să participe
toți copiii din comuna Șag!
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Vă doresc ca
sărbătoarea
Învierii Domnului să vă
aducă linişte,
împlinire şi
bunăstare. Să
vă bucuraţi
de zile petrecute în tihnă,
în mijlocul
familiei, în armonie şi prosperitate!
Sărbători fericite!
Primar,
Flavius Roșu

Urări pascale

•

cum Hristos ne-a îndemnat, și așa să
cântăm, mărturisind cu toții:
"Hristos a Înviat din morți, cu moartea
A ÎNVIAT HRISTOS BUCURIA CEA
pe moarte călcând, și celor din morVEȘNICĂ!
minte viață dăruindu-le" (Troparul În"A înviat! Nu este aici. Iată locul unde
vierii).
L-au pus. Dar mergeți și spuneți uceniLa acest praznic luminos, rog pe
cilor Lui și lui Petru că va merge în GaliDomnul Hristos Cel Înviat, să reverse
leea, mai înainte de voi. Acolo Îl veți vebelșug de har, de pace și de bucurii
dea, după cum v-a spus" (Mc. 16, 6-7).
în casele dumneavoastră și în sufletul
fiecăruia.
Iubiți frați și suTotodată, vă adresăm alese urări de
rori în Domnul,
sănătate și împliniri, împreună cu saHRISTOS A ÎNVIlutul pascal:
AT!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Minunea Învierii
preot Florin Băran
Domnului Hrisparohul Bisericii Ortodoxe Șag
tos ne descoperă
Sfânta sărbătoare a
tuturor iubirea
Învierii Domnului să
lui
Dumnezeu
vă pătrundă în casă
DOMNUL A ÎNVIAT CU ADEVĂRAT!
pentru întreaga
și în suflet. Iubirea,
creație. Sfântul Ioan Evanghelistul ALELUIA!
bucuria, înțelepciune spune în acest sens: "Atât de mult
nea și generozitatea
a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Mai frumos ca niciodată azi lucește ausă vă călăuzească în
Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine rora
toate! În ajunul sărcrede în El să nu piară ci să aibe viață Și vestește-n lumea toată bucurie tutubătorilor de Paşte,
rora.
veșnică " (In. 3, 16).
vă transmit cele mai
Pe pământ întreaga fire e în cânt și voie
sincere gânduri de împlinire, linişte şi Pentru aceasta se cuvine în această bună
prosperitate. Paşte Fericit!
zi a bucuriei, când Hristos Domnul Și cântări de preamărire sus în cer voViceprimar,
înviază ca un Atotputernic, eliberând ios răsună.
Florin Luca
lumea de povara păcatului, dăruin- Doar în iad e
du-i viață, să aducem mulțumire Bu- mare jale, senului Dumnezeu pentru că ne-a în- aud plânsete, se
Sfintele Sărbători Pascale au repre- vrednicit și anul acesta să prăznuim geme,
ziua Învierii și a Vieții, izvorâtoare de Guri de duhuri
zentat mereu,
nădejde. Astăzi Hristos zdrobește în- infernale scot topentru mine
cuietorile iadului și puterea morții, rente de blesteși familia mea,
chemând întreaga suflare la bucuria me.
un moment
vieții veșnice. Cântarea bisericească
de tihnă suspune: "Cerurile să se veselească după Din mormântul
fletească. La
cuviință și pământul să se bucure și să său cel tainic se ridică mândrul Rege,
fel vă doresc și
prăznuiască toată lumea cea văzută și Izbutind al vieții crainic lanțul morții
vouă, stimați
cea nevăzută că a înviat Hristos, bucu- să-l dezlege.
timișeni, multă
Razei gloriei eterne, celui care nu mai
ria cea veșnică".
liniște, împămoare,
care cu sine și
Umilit i se prosterne tot infernul la piAceastă
bucurie
a
Învierii
Domnului
cu cei apropiați, multă dragoste în
Hristos să cuprindă inima și sufletul cioare.
mijlocul familiei. Hristos a înviat!
fiecăruia dintre dumneavoastră. Să Omului, precum e marea, agitat de
Călin Dobra
luăm aminte la frumusețile duhov- spaima morții,
Preşedintele Consiliului
nicești netrecătoare, luând lumină Se vestește liberarea, i se schimbă-n
Judeţean Timiş
din lumina Domnului cel Înviat. Să bine sorții.
ne îmbrățișăm frățește, unii pe alții,
iertând greșelile fraților noștri după Cristos a înviat!... Adevărat că a înviat!
În aceste zile în
Această aclamație o rostim din adâncare ne pregăcul inimii noastre care este și Crezul
tim să sărbătocreștinilor adevărați care nu se mai
rim Sfintele Paşti,
tem de nimic pentru că îl au din nou
gândurile mele
pe Isus Cristos în mijlocul lor.
se îndreaptă căCu aceste gânduri vă doresc Sărbătre cetăţenii din
tori Pascale binecuvântate.
judeţul Timiş. Învierea Domnului
Wonerth László
este un prilej de reculegere, o clipă
Plébános, Pfarrer
de bucurie, un moment de linişte şi
de împlinire alături de toţi cei dragi.
Cu această ocazie, vă îndemn să pri“Cristos a înviat” este mult mai mult
vim cel mai important simbol creştin
decât un salut sau o urare repetată în
al renaşterii cu încredere şi speranţă
fiecare an la Sărbătoarea Învierii.
în viitor. Hristos a înviat! Paște Fericit!
“Cristos a înviat” este esența credinței
Prefect,
mântuitoare și a trăirii creștine biruiEva-Georgeta Andreaş

•

•

•

•

•

toare.
“Cristos a înviat”
este garanția răscumpărării noastre
din păcat și siguranța mântuirii noastre
eterne.
“Cristos a înviat”
este promisiunea
protecției noastre prezente și certitudinea învierii noastre viitoare.
“Cristos a înviat” nu este doar despre
victoria Lui, ci și despre victoria noastră prin El.
“Cristos a înviat” din mormânt, a treia
zi, conform Scripturilor, dar și în sufletul nostru. Noi știm această realitate,
o credem, o simțim, o experimentăm
zilnic.
Fie ca Sărbătoarea Învierii lui Cristos
să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de cer și de oameni… de oamenii care au nevoie să-L cunoască pe
Isus prin noi.
Conducătorul Bisericii Penticostale
"Speranța" Șag, Vinicius Rusu

•

Cristos a înviat!
Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului
nostru Isus Cristos doresc și anul acesta
ca binecuvântările Învierii lui să fie experimentate din plin de fiecare dintre
noi. Una dintre cele mai frumos descrise
arătări este cea relatată în Evanghelia lui
Luca, capitolul XXIV
unde în partea finală,
găsim arătarea la doi
ucenici care mergeau
spre Emaus. Aici găsim modul în care El
se apropie de ei, intră
în discuție cu ei, care
erau triști, fără speranță, și Domnul vorbește cu ei și în final
se descoperă. În acel moment ei nu mai
pot de bucurie și spun câteva cuvinte:
„Atunci li s-au deschis ochii, l-au cunoscut dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor.
Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea
inima în noi când ne vorbea și ne deschidea Scripturile?” S-au sculat chiar în
ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au
găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: „A înviat Domnul
cu adevărat și s-a arătat lui Simon” și au
istorisit ce li se întâmplase pe drum și
cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
Care sunt binecuvântările pe care această sărbătoare le aduce în viața credincioșilor? Prima este că Învierea a adus binecuvântarea ochilor deschiși, pentru că
ochii multora sunt împiedicați să Îl vadă
pe Isus. A doua este scripturi deschise
pe care oamenii trebuie să le deschidă
și să le înțeleagă, pentru că ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu. A treia este mintea
deschisă care de multe ori este închisă
de Diavol ca să nu vedem Cerul și strălucirea și gloria lui Isus. A patra este cerul
deschis pentru că Învierea ne deschide
cerul. Aceste sărbători sfinte ale Învierii
Domnului să ne ajute să ne apropiem tot
mai mult de El, cel care este viu în vecii
vecilor. Să ne găsească fericiți, cu multă
sănătate, binecuvântare materială și spirituală în viață și să avem pacea lui în inimii, armonie în familie. Sărbători fericite!
din partea Bisericii Creștine Baptiste,
Pastor,
Dr. Marius Ianc
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Program cultural-artistic bogat,
în perioada următoare

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag organizează, în perioada următoare, o
serie de evenimente cultural-artistice dedicate copiilor și adulților, la
care sunt așteptați să participe locuitorii comunei noastre.
ZIUA EUROPEI
Pe 9 mai, de Ziua Europei, va avea loc
spectacolul de dansuri populare „Diferiți, dar împreună”, la care vor participa formații ale diferitelor minorități
etnice din Banat.
CÂNTECELE INVIERII
Pe data de 12 mai, în a doua duminică după Paști, va avea loc festivalul
coral „Cântecele Învierii”. Este vorba

îndemânare, activități de desen pe
asfalt etc.

FESTIVALUL „TIMIȘULE, PE MALUL TĂU”
Pe data de 4 iunie, la Căminul Cultural Șag va avea loc spectacolul de
folclor al preșcolarilor și școlarilor
din comuna Șag denumit „Timișule,
despre un festiva de pricesne (cânte- pe malul tău”. Festivalul se află la cea
ce bisericiești). Evenimentul va avea de-a doua ediție. La el vor participa
loc la Căminul Cultural Șag, începând grupuri de copii de la grădinițele din
cu ora 17:00.
localitățile vecine, cum ar fi Parța, Pădureni, Giroc sau Timișoara.
ZIUA COPILULUI
În data de 31 mai se va serba „Ziua ZIUA EROILOR
Copilului”, dedicată celor mici. Vor fi Nu în ultimul rând, pe data de 6 iunie
organizate concursuri sportive și de va fi celebrată Ziua Eroilor.

Spectacolul „Diferiți, dar împreună”,
în data de 9 mai 2019

PRIMĂRIA și Consiliul Local Local al
comunei Șag în parteneriat cu Asociația „Luptă, zâmbește și trăiește” Timiș și Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, organizează în data de
9 mai 2019, începând cu ora 18:00,
spectacolul „Diferiți, dar împreună”, la
Căminul Cultural Șag.

• românești – Ansamblul de cântece
și dansuri Timișul Șăgean (Șag);
• sârbești – Ansamblul Sveti George
(Recaș);
• slovăcești – Ansamblul Fijalocka
(Gătaia);
• ucrainene – Formația Zabava (Știuca).
Vor mai participa copiii de la Aso• maghiare – Butykos NeptanccSpectacolul va avea loc cu participaciația Culturală Generația Muzicii și
soport (Dumbrăvița);
rea formațiilor de dansuri populare:
trupa de dans White Step Academy.
• germane – Banater Tanzgruppe (Ti• bulgare – Ansamblul Slavjak (TimiIntrarea este gratuită. Vă așteptăm cu
mișoara și Variaș);
șoara);
drag!

Spectacol de circ la Șag

ÎN DATA de 26 martie 2019, Circul
Holiday din Serbia a susținut o reprezentație la căminul cultural din Șag,
unde a veselit și amuzat copiii de la
grădinița Șag și Școala Gimnazială
Șag.

Programul artistic a cuprins un spectacol de divertisment cu circ, iluzionism și varietăți care a încântat publicul. Un papagal de 35 de ani a fost
vedeta serii, iar scamatoriile fără cu- a fost arhiplină, confirmare a intere- Șag pentru evenimente artistice și de
sur au făcut deliciul publicului. Sala sului tot mai mare al publicului din divertisment.

Taina Sfântului Maslu,
la Parohia Ortodoxă Română din Șag

ÎN DATA de 31 martie 2019, în a treia
duminică din Postul Mare, la Biserica
Ortodoxă Română din Șag a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu. Slujba
a fost oficiată de un sobor de preoți
în frunte cu părintele paroh Florin
Băran, căruia i s-au alăturat arhimandritul Simeon Stana de la mănăstirea
Timișeni-Șag, preotul prof. Marius
Florescu de la mănăstirea Timișeni-Șag, preotul Marius Șonea de la
parohia Giroc, preotul Teofil Bradea
de la parohia Groși, preotul Daniel
Hlodec de la Catedrala Mitropolitană

din Timișoara, preotul Radu Hariton
Alecu de la parohia Sânandrei și diaconul Ionel Csudor de la mănăstirea
Partoș.
Taina Sfântului Maslu, este slujba

prin care Biserica se roagă pentru cei
bolnavi, dăruindu-le harul tămăduirii, al iertării păcatelor prin ungerea
cu untdelemn sfinţit însoţită de rugăciunea preoţilor.

MAJORĂRI LA PLATA
TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

ÎNCEPÂND cu data de 1 aprilie au
intrat în vigoare majorări la plata
taxelor și impozitelor locale, pentru prima rată, de 1% pe lună sau
fracțiune. Toți contribuabilii care
nu au achitat până acum datoriile către bugetul local sunt rugați
să vină la Primărie să le plătească,
pentru a nu acumula restanțe și
majorări.

PROIECTE SCOASE LA
LICITAȚIE

ÎN ULTIMA lună s-au făcut pași
înainte pentru proiectele aflate în
pregătire la Șag. Astfel, s-a întocmit documentația și s-a pregătit
scoaterea la licitație, la începutul
lunii mai, a proiectelor de execuție
pentru extinderea și modernizarea
grădiniței și construcția centrului
social medical comunitar. De asemenea, s-a dat ordinul de ministru
pentru construcția viitoarei săli de
sport de la Șag, astfel că proiectul
poate merge mai departe, urmând
să fie scos la licitație de către Compania Națională de Investiții.

IMPLICARE
CETĂȚENEASCĂ
PENTRU CURĂȚENIA
COMUNEI

SPIRITUL civic și implicarea cetățenilor pot face comuna noastră
un loc mai bun. Au dovedit-o un
grup de cetățeni care, în loc să stea
pe margine și să critice, și-au suflecat mânecile și au pus mâna la
treabă, pentru a strânge gunoaiele
de pe marginea drumului, a face
curățenie și a tunde iarba la locurile de joacă unde se duc chiar copiii
lor. Primarul Flavius Roșu i-a lăudat
din plin pentru că oricâtă curățenie ar face Primăria, fără implicarea
cetățenilor ar fi imposibil să avem
o comună curată! Felicitări!
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Cabinetul stomatologic DR. CHIRILĂ
GABRIELA, str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical)
efectuează tratamente stomatologice
şi prin Casa de Asigurări de Sănătate
în limita unui plafon disponibil. Tel:
0722.163.945

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

Școala Altfel la Șag

ȘI ÎN ACEST AN, conducerea Școlii
Gimnaziale Șag și colectivul de dascăli de la Școală și grădiniță și-au dat
tot interesul pentru ca în săptămâna
„Școala Altfel” să aibă loc un program
cât mai variat și mai interesant pentru elevii și preșcolarii comunei.

pe scenă cu mare măiestrie de tinerii unde a fost vizionată piesa „Albă ca
actori, captivându-i total pe cei mici Zăpada”.
și distrându-i de minune.
În cadrul „Școlii Altfel”, la Școală și grăÎn ziua de marți a fost organizată o diniță au fost invitați să le vorbească
excursie la Arad unde au fost vizita- copiilor, preotul paroh Florin Băran,
te două fabrici. Prima dintre ele este pe teme religioase, inspectorul prinfabrica de păpuși „Arădeanca”, iar a cipal Lazăr Ioan, de la Serviciul Rutier
Activitatea care a reunit cel mai mare doua fabrica de ornamente din sticlă Timiș, care a ținut o lecție de educație
rutieră și doctor Panciu Claudia, care
număr de participanți a fost specta- de murano „Millefiori”.
le-a vorbit copiilor despre sănătate,
colul de teatru susținut la Căminul
Cultural de către Teatrul Merlin din O altă deplasare a fost organizată vi- viruși, bacterii, microbi și despre tot
Timișoara. Piesa „Ariciul” a fost jucată neri, la Opera Română din Timișoara, ce ține de igiena personală.

Ședința ordinară a Consiliului Local Șag
din data de 19 aprilie 2019

ORDINEA DE ZI
• 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei
Șag din luna aprilie 2019;
• 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L Șag nr. 91/18.12.2018 privind aprobarea principalelor investiții, propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2019;
• 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 in Comuna Șag;
• 4. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ dezvoltare zonă de servicii și comerț și unități mici de producție
nepoluante, mici ateliere, parcelele 400140 și 400141;
• 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șag pentru anul 2019.
• 6. Diverse.
TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU
Efectuăm intabulări, dezmembrări, comasări,
planuri topografice de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD şi PUZ, scoateri din circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean, tel. 0723.329.790

FOREZ FÂNTÂNI

Forez fântâni, vând și montez pompe
și hidrofoare. Relații la telefon
0745 317 551

ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

SC GAUSS SRL închiriază buldoexcavator la prețul de 100 lei +
TVA. Mai multe informații la tel:
0748.110.838

Restaurantul Duo KLASS situat în
Șag, strada CVII, nr.2 vă așteaptă zilnic cu meniuri gustoase și preparate
noi. Contact: 0742 692 443

CĂSĂTORII
Ceranu Gheorghiţă - Eugen
cu Chira Ana
Volkov Aleksei cu
Leleczi Terezia -Denisa
Huszti Vasile - Alexandru cu
Pascariu Mihaela
Lica Alexandru cu
Alecu Valentina
Casă de piatră!

DECESE
Bobouţanu Mihai
Ciutacu Stela
Haromszeki Magdalena
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