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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Începe transportul în comun la Șag, cu autobuze puse la dispoziție
de Societatea de Transport Public Timișoara

De luni, 1 iulie 2019, va începe transportul în
comun care va lega comuna noastră de Timișoara.
Mai exact, mai multe curse vor circula între cele
două localități, după un program stabilit. Autobuzele
care vor circula între Timișoara și Șag vor fi puse la
dispoziție de către Societatea de Transport Public
Timișoara.
Transportul în comun către Șag se va realiza pe
linia nou înființată M46, iar în comuna noastră vor
exista mai multe stații în care mijloacele de transport
vor opri:
- Pe strada a II-a, la Primărie
- Pe strada a V-a, colț cu a II-a
Până la startul curselor de transport în comun, în
- Pe strada a IV-a, colț cu CXI
stațiile de pe raza comunei vor fi montate și panouri
- Pe strada a XI-a
- Două stații pe strada a XXIV (zona Mănăstire) care cuprind programul de circulație pe linia M46.
De asemenea, orarul de circulație poate fi găsit pe siteul STPT, pe site-ul Primăriei comunei Șag, dar și pe
pagina de Facebook Primăria Șag. În funcție de nevoile
cetățenilor, este posibil ca programul să sufere modificări.
Biletele pentru transportul în comun pot
fi achiziționate de la orice chioșc al STPT din
Timișoara. Plata se poate efectua și direct în
mijloacele de transport, fie cu cardul bancar, fie prin
aplicația telefonică pusă la dispoziție de Societatea de
Transport în comun. Cardurile pentru gratuități se
eliberează la sediul STPT din zona Dâmbovița.
Iată în continuare orarul după care vor circula
mijloacele de transport în comun!

Încă 4 proiecte depuse spre finanțare,
la Fondul de Dezvoltare și Investiții
Autoritățile locale continuă să facă toate demersurile pentru obținerea
de fonduri din cât mai multe surse externe. De data aceasta, încă 4 proiecte
au fost depuse spre finanțare la Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI),
toate vizând infrastructura din comună.
Astfel, se dorește ca extinderea sistemelor de apă și canalizare, dar și
asfaltarea și întreținerea unor dintre sttrăzile din comună să fie realizate din
fonduri guvernamentale.
Unul dintre proiecte vizează extinderea sistemului de canalizare menajeră

în comuna Șag, un altul este pentru asfaltare în zona Mănăstire, în timp ce
un al treilea vizează lucrări de întreținere și reparații străzi și asfaltare în
comuna Șag. Cel de-al patrulea proiect depus spre finanțare este pentru
extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea noastră.
Momentan, au fost depuse formularele prin care se fac solicitările de
finanțare, însoțite de devizele generale ale obiectivelor de investiții, acestea
au fost înregistrate și urmează ca Primăria Șag să primească răspunsuri
pentru fiecare solicitare în parte.

S-a făcut dezinsecția pe raza comunei
stropiri la sol, iar pentru ca efectul să
fie de lungă durată, au fost urmate și
de o stropire aeriană. Soluția folosită
este avizată de Comisia Națională
pentru produse biocide, din cadrul
Ministerului Sănătății, și nu afectează
sănătatea umană sau animală.

A început lupta cu insectele, în
comuna noatră. Au fost realizate două

Atenție la îngrijirea terenurilor
și a spațiilor verzi. Se dau amenzi
La nici o lună de când și-a început
activitatea, Poliția Locală Șag au început
munca în teren. Astfel, au fost date primele
somații proprietarilor care nu își îngrijesc
terenurile sau spațiile verzi din fața caselor.
Reprezentanții Poliției Locale vor reveni în
control la fiecare dintre aceștia, iar în cazul
în care situația nu va fi remediată, se vor
aplica amenzi.
În același timp, reprezentanții Primăriei
au început lucrările de tăiere a vegetației
crescute la marginea drumurilor, tocmai
pentru a da un exemplu cetățenilor din
comună.

Au început prospecțiunile
pentru Centura de Sud
a Timișoarei, în Șag

Ziua Eroilor, marcată la Șag
Ziua Eroilor, sărbătoare națională
În semn de recunoștință pentru eroii
a poporului român, a fost marcată, patriei care au căzut în Primul Război
anul acesta, în 6 iunie, de Ziua Înălțării
Domnului, în memoria celor căzuți
de-a lungul veacurilor pe câmpurile de
luptă, pentru credință, libertate, dreptate
și pentru apărarea țării și întregirea
neamului.

După ce a fost finalizată faza de
identificare a terenurilor și a proprietarilor
de parcele care traversează comuna noastră,
iată că primele utilaje care lucrează în
cadrul acestui proiect au apărut, la intrarea
în localitate, dinspre Timișoara.
În acest moment specialiștii au
început prospecțiunile, culeg date noi și
fac studii geo.
Viitoarea șosea ocolitoare a
Timișoarei va avea câte o bandă pe
sens, 12 poduri și pasaje și mai multe

intersecții la nivel, pe ruta de intrare
în Timișoara dinspre Șag – Giroc –
Moșnița Nouă – Ghiroda – legătură
cu centura de nord (Calea LugojuluiCalea Aradului), care a fost inaugurată
în 2009 și măsoară 12,6 km.
Contractul pentru construirea
Variantei de Ocolire Timișoara Sud a
fost semnat în 18 decembrie anul trecut,
iar viitoarea centură va avea o lungime
de 25,69 km și va lega DJ 591 și DN 6,
prin sudul orașului.

Mondial, autoritățile statului român au
hotărât, prin Decretul-lege nr. 1.693 din 4
mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată

La acest eveniment au participat
autoritățile locale, alături de care au stat și
elevii școlii din comună. Copiii de la Școala
Gimnazială Șag au susținut un moment
artistic, urmat de un ceremonial religios
la monumentul din Parcul Central. Apoi,
autoritățile locale au depus coroane la
monumentul eroilor. O a doua slujbă de
pomenire a avut loc la cimitirul ortodox sărbătoare națională și să fie celebrată,
din localitate, iar apoi s-au depus din nou „cu mare fast religios, școlar, militar și
coroane de către autoritățile locale.
național”, în Ziua Înălțării Domnului.

Ziua Copilului a fost sărbătorită
în avans, la Șag
„Copilăria e vârsta la care cea mai
Spectacolul a fost pus în scenă de
profundă bucurie poate fi un zâmbet către actorii de la Teatrul Merlin din
curat. Copilăria e o lume aparte, plină de Timișoara.
lumină și armonie. Să vă bucurați de ea,
dragi copii! La mulți ani de 1 Iunie!” Acesta
a fost motto-ul sub care s-au desfășurat
activitățile dedicate copiilor din comuna
noastră, de ziua lor. În 30 mai, micuții din
comuna noastră au fost invitați la teatru,
pentru a descoperi noua poveste a Scufiței
Roșii.

Final de an școlar la Șag
Clopoțelul a sunat pentru ultima dată în acest an școlar,
anunțând mult-râvnita vacanță de vară. După un an de muncă
și studiu, elevii Școlii Gimnaziale Șag au ieșit la careu pentru a-și
primi binemeritatele premii și mențiuni. Cei mai emoționați au
fost, ca de obicei, părinții și bunicii veniți să-i susțină pe tinerii
elevi.
Ropote de aplaude au primit premianții fiecăeri clase, care s-au
distins prin rezultatele excelente la învățătură.
Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Gimnaziale Șag în
anul școlar 2018 - 2019
CLASA PREGĂTITOARE - toți evaluați
CLASA I (cu media generală FB)
Adam Izabela Maria
Axinia Maya Andreea
Beltea Cristian Mario
Brînzoi Iustin Ioan
Câmpeanu Vlad Alexandru
Ciocârlan Sara Maria
Feher Raul
Hațegan Sofiana Maria
Kazan Inna Sofia
Nechifor Miruna Maisa Mihaela
Pântea Maysa Patricia
Pântea Robert Ștefan Andrei
Vînturiș Flavius
Vrancuț Bogdan
CLASA a II-a (cu media generală FB)
Bogdan Denis Cristian
Crăciun Oana
Cuza Sofia Vanesa
Lung Antonio Alexandru
Despinoiu Bere Denisa Ana Maria
Sanoilă Rashida Nesia
CLASA a III-a (cu media generală FB)
Cernescu Alex
Chiorean Luca
Crăciun David
Ienea Adelina Andreea
Lungu Denisa Larisa
Moldovan Alexandru Alin
Pântea Ana Maria Daniela
Pop Alexandru Gabriel
Porumb Angela Silvia
Silaghi Emilia Valentina
Udrea Claudia Denisa
CLASA a IV-a (cu media generală FB)
Cuza Leonardo

Ienea Iulia
Leucuța Monica
Mracici Deian
Rus Albert
Rusu Emanuel
Rusu Timea
Sima Alexandra
Ursoi Iulia
Vițan Răzvan
CLASA a V-a
Torok Darian Marian - 9,78 (Premiul I)
Pruteanu Alexandru Andrei - 9,75 (Premiul al II-lea)
Țivlica Ariana - 9,68 (Premiul al III-lea)
Șecman Pietru - 9,65 (Mențiunea I)
Șecman Gabriele - 9,62 (Mențiunea a II-a)
Crăciun Andrea - 9,62 (Mențiunea a II-a)
Prăjan Alyssa Maria - 9,46 (Mențiunea a III-a)
CLASA a VI-a
Chirici Georgiana Ariana - 9,88 (Premiul I)
Kanalaș Maria Ghizela - 9,85 (Premiul al II-lea)
Raicu Florentina Nicoleta - 9,41 (Premiul al III-lea)
Virag Andrei - 9,14 (Mențiunea I)
Brașoveanu Robert - 9,08 (Mențiunea a II-a)
CLASA a VII-a
Crăciun Karina - 9,94 (Premiul I)
Chirilă Andra Iulia - 9,82 (Premiul al II-lea)
Rohanka Andra Vanessa - 9,82 (Premiul al III-lea)
Papuc Deian Gabriel - 9,73 (Mențiunea I)
Suiugan Cecilia Melinda - 9,64 (Mențiunea a II-a)
Iancic David - 9,61 (Mențiunea a III-a)
Hodinescu Răzvan - 9,11 (Mențiunea a IV-a)
CLASA a VIII-a
Bondaș Andreea Georgiana - 9,83 (Premiul I)
Gherman Rebeca - 9,80 (Premiul al II-lea)
Virag Monica - 9,52 (Premiuil al III-lea)
Leahu Roxana Delia - 9,25 (Mențiunea I)
Câmpeanu Andrei Tudor - 9,22 (Menținea a II-a)
Prodan Rahela Persida - 9, 13 (Mențiunea a III-a)
Dragomir Iulia Maria - 9 (Mențiunea a IV-a)

Black Tea,
locul I la Festivalul
MUZIC-TM
Formația Black Tea din localitatea
Șag a fost, din nou, la înălțime, în
cadrul festivalului de muzică pentru
tineret MUZIC-TM. Evenimentul
a fost găzduit de Casa Tineretului
Timișoara, având ca parteneri
instituții de calibru precum:
Inspectoratul
Școlar,
Fundația

Județeană pentru Tineret, Centrul
de Cultură și Artă Timiș sau Palatul
Copiilor. În concurs s-au înscris peste
40 de soliști vocali si 6 grupuri vocalinstrumentale sau formații de muzică
rock.
Dintre acestea, grupul Black Tea
s-a remarcat prin interpretarea de
exceptie si sound-ul deosebit, reușind
să electrizeze publicul. Prin urmare, la
categoria formații rock, trupa din Șag a
obținut locul I.
Organizatorii festivalului au
transmis un mesaj de mulțumire
coordonatorului formației, Black Tea,
domnul Sandu Faur, pentru dăruirea
cu care s-a implicat în consilierea
tinerilor artiști și în soluționarea
diferitelor situații apărute.
Festivalul MUZIC-TM s-a
bucurat de un real succes în
Timisoara, iar grație potențialului
deosebit al formației Black Tea, nu
este exclus ca un astfel de eveniment
să fie organizat și la Șag, în viitor.

Admiterea în învățământul liceal de zi pentru anul școlar 2019-2020

Etapa I de admitere:
- 3 – 7 iulie 2019, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginte;
- 4 – 8 iulie 2019, verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate din baza de date computerizată;
- 12 iulie 2019, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a.

Etapa II de admitere:
- 24 – 30 iulie 2019, primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au fost repartizați în etapa anterioară sau care și-au încheiat ulterior situația
școlară.
- 31 iulie - 1 august 2019 repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au fost repartizați în etapa anterioară sau care și-au încheiat ulterior situația școlară.
Mulțumim cetățenilor de pe raza
comunei Șag că au participat la Alegerile
Europarlamentare și la Referendum
într-un număr atât de mare. Prezența
la urne a fost una extrem de ridicată
la nivelul comunei noastre, iar fiecare
cetățean și-a manifestat opțiunea de vot
așa cum a considerat.
Localitatea noastră s-a situat printre
primele, la nivel județean, în ceea ce
privește prezența la vot, iar faptul că
oamenii și-au făcut datoria fața de țară,
exprimându-și opțiunile, este un semn
de responsabilitate.

Iată mai jos modul în care s-a votat în
localitatea noastră
Total votanți – 2298
Votanți pe liste permanente - 1692
Votanți pe liste suplimentare – 606
Procent – 71,14
USR – 687
PSD – 543
PNL – 459
ALDE – 174
PMP – 121
PRO România – 111
Alții - 203

REZULTATELE
LA EVALUAREA
NAȚIONALĂ
Elevii din clasa a VIII-a au avut
de trecut prin două runde de emoții.
După ce și-au luat rămas bun de la
colegii lor mai mici, aceștia s-au
pregătit pentru primul examen
al maturității, cel de Evaluare
Națională.

Din cei 17 candidați înscriși
s-au prezentat la examen 15, iar
dintre aceștia 9 au obținut medii
peste 5. Cele mai bune note au fost
de 9 și 8.90 și au fost obținute de
două dintre cele mai bune eleve ale
școlii.

Icoană în suflet
de copil
În perioada 18- 23 iunie, la Parohia Şag a
avut loc cea de-a II-a ediţie a Taberei de pictură
pe sticlă „Icoana în suflet de copil”.

Cea de-a treia ediție a festivalului Timișule,
pe malul tău, a avut loc la Șag, în 4 iunie. Peste
300 de copii din mai multe localități din județ au
urcat pe scena căminului cultural din localitate,
unde au prezentat dansuri tradiționale, muzică
populară și au recitat poezii în grai bănățean.

Timișule,
pe
malul tău

La eveniment au participat micuți din
grădinițele și școlile din Timișoara, Lugoj,
Jebel, Pădureni, Parța, Gottlob, Șag și Mașloc,
iar cei mai buni dintre ei au fost răsplătiți cu
diplome și cărți.

Atât copiii din parohia Șag, cât și cei
din localitățile învecinate, au participat la
eveniment, iar prin această acțiune, reprezentanții
parohiei au dorit să acorde o atenție deosebită
copiilor atașați de valorile Bisericii.
Astfel, prin ceea ce s-a propus în această
ediție a taberei, s-a avut în vedere cunoașterea
și dezvoltarea creativității în rândul copiilor. În
plus, cei mici au participat și la programul de
rugăciune, la un atelier pe creație de icoane pe
sticlă, la o expoziție cu astfel de icoane, dar și
la pelerinaje la mănăstirile Dobreşti, Luncanii
de Sus, Româneşti şi Valea lui Liman. Tabăra
s-a încheiat duminică, în 23 iunie, după Sfânta
Liturghie, când toți participanții au primit
diplome și premii din partea preotului Băran
Florin Ioan, coordonatorul acestei tabere.

Din nou podium pentru
micuțele balerine
de la AlyDance Șag
O nouă reușită pentru talentatele balerine
de la AlyDance Șag. În competiția regională de la
începutul lunii, Rok Dance Junior, dansatoarele
noastre au reușit să se claseze din nou pe primul
loc. Rezultatele arată în felul următor:
Dream - Locul I (dans contemporan)
Summer Dance - Locul I (dans modern)
Buburuzele - Locul I (balet clasic)
Felicităm micuțele balerine, dar și pe
domnișoara instructor Alexandra Buzic!

ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

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

Ședința ordinară a Consiliului Local Șag din data de 7 mai 2019
ORDINEA DE ZI
1. HOTARAREA Nr. 37 din 03.06.2019
Privind alegerea președinteșui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din luna aprilie 2010
2. HOTARAREA Nr. 38 din 03.06.2019
Privind aprobarea transferului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 400610 Șag, de pe Boșca Mihai pe Boșca Alex - Octavian și soția
Boșca Mihaela - Laura
3. HOTARAREA Nr. 39 din 03.06.2019
Privind aprobarea transferului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 400408 Șag, de pe Radu lzabela pe Ghiuzan Laura - Daniela
4. HOTARAREA Nr.40 /03.06.2019
Privind aprobare PUZ - Zonă rezidențială cu dotări complementare admise zone verzi, CF 403328 cu Nr. CAD. 403328, CF 402897 cu Nr.
CAD. 402897, comuna Șag, județul Timiș, beneficiari: Țiparu Petre, Țiparu Maria, Golovătăi Shmidt Eduar, Golovătăi Marius, Golovătăi
Timeea
5. HOTARAREA Nr. 41/03.06.2019
Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3038/25.06.2014, pentru spațiul identificat în CF 400998 C1-U2 Șag
6. HOTARAREA Nr. 42/03.06.2019
Privind punerea la dispoziție Societății de Transport Public Timișoara, cu titlu de folosință gratuită a refugiilor/stațiilor pentru protecția călătorilor
care folosesc mijloacele de transport în comun
7. HOTARAREA Nr. 43/03.06.2019
Privind aprobarea facilităților acordate unor categorii de cetățeni pentru transportul public local în comun asigurat de Societatea Metropolitană
de Transport Timișoara pentru anul 2019
Comuna Șag
Reparație mecanică, diagnoză
computerizată, încărcări climă, înlocuire
anvelope, hotel auto, etc.
Strada XX, nr. 77A
Pentru informații: 0733 60 63 06

CĂSĂTORII
Pomati Maurizio Alessandro
cu Mihai Mariana
Călin Dumitru Daniel cu Elena
Mihaela Florentina
Casă de piatră!

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

Persoana de contact: Loredana Burdulea

DECESE
Cepău Maria
Fuzer Ioan
Săvoiu Nelia
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