CURĂȚENIA DE SĂRBĂTORI

În pragul sărbătorilor de iarnă, facem apel la toți locuitorii comunei Șag să se implice activ pentru a face curățenie în fața caselor
și a elibera domeniul public de rable, materiale de construcții, lemne de foc etc.
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Editorial

Programul evenimentelor
și manifestărilor culturale la Șag,
în luna decembrie
1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

(începând cu ora 13:00, la Căminului Cultural Șag).
Programul zilei:
• Deschiderea Târgului de Crăciun
• Slujba Te Deum la monumentul eroilor din Parcul Central
• Depunere coroană la monumentul eroilor din Parcul Central
• Corul Bisericii Ortodoxe – program artistic cântece patriotice
• Program artistic susținut de elevii școlii (coordonator Faur Alexandru)
și dans copii (coordonator Mali Adrian)
• Program artistic susținut de Ansamblul Timișul Șăgean (coordonator Halmai Izabela) și Sebi Cucec
• Generația Muzicii – program artistic (coordonator Kari-Drumof Mihaela)
• Împodobirea bradului de Crăciun
• Gulaș la ceaun și vin fiert gratuit pentru toți participanții

PROGRAMUL TÂRGULUI DE CRĂCIUN

(organizat pe platoul din fața Căminului Cultural Șag)
în zilele de 1,2, 8, 9, 15, 16, 22 și 23 decembrie
între orele 14:00 și 20:00

EVENIMENTE ORGANIZATE ÎN PRAG DE CRĂCIUN

• 6 decembrie – Carnavalul “Feeria Iernii”, ediția a III-a
ora 16:00, la Căminul Cultural Șag, organizat de Grădinița Șag
• 9 decembrie – Serbare de Crăciun – Generația Muzicii
ora 16:00, la Căminul Cultural Șag
• 18 decembrie – Serbare de Crăciun – Trupa de balet “Aly Dance Șag”
ora 18:00, la Căminul Cultural Șag
• 19 decembrie – Serbarea Pomului de Crăciun
ora 12:00, la Căminul Cultural Șag, organizată de Școala Gimnazială Șag
• 23 decembrie – Spectacol de colinde – “Colindăm Domnului Bun”
ora 17:00, la Căminul Cultural Șag

Vă așteptăm!

În acest an, ziua
de 1 decembrie
are o semnificație deosebită: se
împlinesc 100 de
ani de la Marea
Unire a românilor de la 1918. Este un moment
sărbătorit cu emoție de către
toți românii. Vă aștept să petrecem împreună Ziua Națională
și să participați la evenimentele
organizate de Primăria Șag cu
acest prilej. Vom cinsti împreună
memoria celor care au înfăptuit
Unirea și ne vom gândi cu recunoștință la toți cei care în urmă
cu 100 de ani au făcut sacrificii,
unii chiar sacrificiul suprem, pentru țara noastră și pentru națiunea română.
De asemenea, dăm startul unei
serii de evenimente de sărbători,
începând cu Târgul de Crăciun
și finalizând cu concertul de
colinde, chiar în pragul Sfintei
Sărbători. Haideți să-i încurajăm pe copiii care se străduie să
pregătească momente frumoase
pentru voi, să-i apreciem pe artiștii în devenire ce vor interpreta
muzică, colinde, să ne adunăm
împreună în jurul bradului de
Crăciun, să ne simțim cu toți parte din aceeași comunitate.
Și pentru că este Centenar, să
spunem împreună „La mulți ani,
România!”
Flavius Roșu,
primar
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CONTRIBUȚIA pe care comuna
noastră a avut-o la Marea Unire de la
1918 este una semnificativă, prin jertfa de sânge a șăgenilor care au luptat
în Primul Război Mondial și prin sacrificiile pe care populația locală le-a făcut pentru eliberarea de sub vechiul
regim și construirea României Mari.

Șagul și Marea Unire de la 1918

GREUTĂȚILE RĂZBOIULUI
Primul Război Mondial a zguduit din
temelii viața liniștită pe care locuitorii Șagului o duceau. Un număr mare
de bărbați șăgeni au fost mobilizați
și trimiți pe front iar cei rămași acasă
au trăit din plin consecințele războiului: rechiziții de produse agricole, de
animale de tracțiune, sechestrării de
bunuri. Peste acestea, iernile grele și
așezarea frontului peste zona noastră au lăsat urme adânci peste viața
comunei. Din cauza mobilizărilor
masive, atelierele, fabricile și fermele
satului au rămas fără brațe de muncă,
femeile și copiii fiind nevoiți să le ia
locul.

PRIGOANA INTELECTUALILOR
ROMÂNI
Învățătorul Gheorghe Cărdaș, directorul Școlii Confesionale Române din
Șag a fost arestat și condamnat de un
tribunal militar din Timișoara la șase
luni de detenție, la închisoarea din
Șopron, sub pretext de „spionaj” în
favoarea României. Militarii care l-au
arestat i-au devastat gospodăria. Din
însemnările învățătorului aflăm că
acesta luptase ca voluntar în armata
ȘAGUL, UN ADEVĂRAT
română, fiind școlarizat la Școala MiCÂMP DE LUPTĂ
Fiind la porțile Timișoarei și în apro- litară din Botoșani și ridicat la rang de
pierea graniței sârbești, comuna a sublocotenent.
devenit un câmp de luptă perindat
de armatele sârbești și de husarii
maghiari. Aceștia din urmă staționau PREGĂTIRILE PENTRU MAREA
încă din 1889 în sat, iar după pleca- UNIRE
rea lor, la 16 noiembrie 1918, au pă- Locuitorii satului nostru au particitruns armatele sârbești ce au stațio- pat la acțiunile premergătoare Manat până la 27 iulie 1919. La început rii Uniri. La biserica din sat, parohii
militarii sârbi au fost bine primiți, ca Iulius Bumbeu și Gheorghe Russu
pe un aliat, dar în scurt timp au creat senior, alături de dascălul Gheorghe
probleme, ei interzicându-le șăgeni- Cărdaș, organizau adunări în care se
lor să participe la orice fel de mani- discutau toate evenimentele legate
de Unire. Țăranii Alexandu Mări Crăfestări sau întruniri.

vestit că după adunarea de la Becicheerecu Mic și cea de la Jebel, din
20 noiembrie 2018, s-a hotărât ca o
delegaţie formată din Casap Vichente, Alexandru Mării Crăciun şi Solomon Daba împreună cu alţi ţărani
fruntaşi din Jebel, Ghilad şi Ciacova
să pornească în taină cu „cociile”’ (căruţele) spre Alba Iulia, la Marea Adunare.
UNIREA, PRIMITĂ CU URALE
În sat, vestea Unirii a fost primită cu
mare bucurie. Populația strânsă în
jurul Bisericii Ortodoxe a participat
la Sfânta Liturghie oficiată de cei doi
parohi, iar clopotele au salutat Marea Unire răsunând în toată Lunca
Timișului. Bătrânul crâsnic Soruica
a bătut toaca „ca semn al reînvierii
neamului românesc”. Corul Bisericii
condus de învățătorul Ion Nevriceanu a intonat cântece patriotice
apoi călușarii instruiți de învățătorul Gheorghe Cărdaș au interpretat
străvechiul dans șăgean.

În parcul comunei, lână Monumentul Eroilor se vor planta cei doi stejari
ai Unirii de viitorul primar Ioan Filip
(senior), ce vor povesti urmașilor dorința legitimă a românilor șăgeni de
Șăgeanul Gheorghe Ambruș,
a se încadra în Statul Unitar Român,
participant la Primul Război Mondial
dar și spre fericirea care a cuprins întreaga așezare la înfăptuirea acestui
ciun și Solomon Daba au participat miracol. Aveau să mai treacă opt luni
la adunarea generală organizată în până când, după plecarea armatei
cercul electoral Becicherecu Mic, vo- sârbe, la 27 iulie 1919, comuna Șag
tând pentru Unire.
să intre efectiv sub administrație românească.
DELEGAȚIA ȘAGULUI LA MAREA
UNIRE DE LA ALBA IULIA
(material realizat după Monografia
Fostul primar Casap Vichente a po- Șagului de Mioara Stancu)

EROII ȘAGULUI CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
73 de locuitori ai Șagului s-au jertfit în Primul Război Mondial, numele lor fiind înscrise pe Monumentul Jertfei ridicat în anul 1929:
CASAPU BRANCU
CICA PETRU
CINCA CONSTANTIN
DOCA VICHENTE
GIURCOVICI EFTIMIE
IANOȘIU SOLOMON
IORGA VICHENTE
JIVOIN NICOLAIE
MĂRGINEANȚU ALEXANDRU
MINDA IOSIF
NICODIM DIONISIE
RADU VICHENTE
RANIMIR ALEXANDRU
RANIMIR IOAN
SAVII IOAN
SAVII NICOLAIE
SORUICA SIMION
SORUICA VICTOR
SURDU IOAN

ȘTERGEALĂ VICHENTE
ULITA IOAN
ULITA GRUIA
VUICIU IOAN
CSERTUS MATEYAS
CSIPAY JANOS
GYUR FERENC
KISS SANDOR
KOVACS LAJOS
MERESAK MIHALY
SZORICSIK ANTAL
BERG NIKOLAUS
BERG GEORG
BERNHARDT NIKOLAUS
DANIEL PETER
DAUM PETER
DRASCHNER FRANZ
FREM JOSEF
FUNDANELL ALEXANDER

GRAF JOSEF
HECKLER JOHANN
HENIUS JOSEF
HENZL JAKOB
HOPPENTHALER JOHANN
HORBER JOHANN
HUPFL JOSEF
HUPFL NIKOLAUS
KENNENGIESSER JAKOB
KELER JAKOB
KLEIN NIKOLAUS
KRAMER JOHANN
KRAMP JOSEF
LAUB MATHIAS
LENHARDT MICHAEL
LOB PETER
LOFFLER NIKOLAUS
LUNG JOSEF
MALLINGER ADAM

Cinste eroilor noștri!

MALLINGER PETER
MICHAEL PETER
MILIANOVITSCH ADAM
MOOS MARTIN
MORLOG PETER
PAUL JOHANN
PFEIFER GEORG
PFEIFER PETER
ROLLINGER NIKOLAU
SASSER MATHIAS
SCHMIDT GEORG
SCHMIDT MARTIN
SCHMIDT PETER
SCHWEITZER PETER
TAUGNER MICHAEL
WAGNER FRANZ
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Clubul Sportiv Șag, în plină dezvoltare

ACTIVITATEA sportivă tot mai intensă de pe raza comunei și nevoia
de a furniza servicii sportive către o
populație în continuă dezvoltare, au
creat premisele pentru o organizare
mai eficientă a Clubului Sportiv Șag.
Executivul Primăriei lucrează la un
proiect de hotărâre prin care „serviciul sport”, în prezent aflat în organigrama Primăriei, să devină un
club de sine stătător. „Scopul este să
avem mai multă autonomie, să avem
o contabilitate proprie, să putem lua
decizii rapide, fără să trebuiască să
batem drumul la Primărie pentru fiecare semnătură”, ne-a explicat managerul Adrian Ianoșev.

nală în activitatea de zi cu zi.

AU FOST ÎNFIINȚATE TREI SECȚII
NOI
Pe seama cererii tot mai mari, Consiliul Local Șag a aprobat înființarea a
trei noi secții sportive în cadrul Clubului. Este vorba despre secțiile de
„GO”, „dans sportiv” și „sportul pentru
toți”. Ele se adaugă celor de fotbal,
în care avem câte trei-patru activități, șah și caiac-canoe, ducând numărul
una după alta. Nu este timpul fizic să total al secțiilor la șase.
venim la Primărie, să îndeplinim toate procedurile specifice unui serviciu De menționat că secția „sportul pendin cadrul Primăriei”, a mai spus aces- tru toți”, înființată potrivit normelor
instituite de Ministerul Sportului,
ta.
acoperă o gamă largă de activități
Chiar dacă își va schimba statutul sportive care, nefiind încadrate în
El a explicat că, pentru o activitate juridic, Clubul va rămâne finanțat și secții sportive existente, nu puteau
unde este necesar un decont, trebuie controlat exclusiv de Consiliul Local. beneficia de condiții complete de
să întocmească numeroase hârtii, să Clubul va trebui să răspundă financi- practicare, cum ar fi asistența medifie aprobate și semnate la Primărie, ar și contabil în fața Primăriei, dar va cală, dotările etc.
după care se poate acționa. „Sunt zile avea mai multă autonomie decizio-

Centura Timișoara Sud
poate intra în execuție

LA FINELE lunii noiembrie a sosit o
veste excelentă de la Curtea de Apel
București care a respins contestația
depusă privind rezultatul licitației
pentru Centura de Sud a Timișoara.
Astfel, situația se deblochează după
mai bine de un an și jumătate de tergiversări.
Presiunea este mare asupra companiei câștigătoare, Tirrena Scavi, să
înceapă cât mai curând procedurile
pentru realizarea proiectului tehnic
și pregătirile necesare organizării
viitorului șantier. „Așteptăm de mai
bine de 10 ani această centură. Este
un mare avantaj pentru toți locuitorii comunei noastre, care ar putea
scapă de aglomerația din Timișoara
și ar putea ajunge într-un timp scurt
către autostradă, către zona de nord
a orașului Timișoara sau către alte lo-

CADASTRU GRATUIT
PENTRU TERENURILE
DIN EXTRAVILAN
A ÎNCEPUT o nouă etapă a programului de cadastrare gratuită
a terenurilor. Primăria a obținut
de la Guvern finanțarea necesară
pentru cadastrarea terenurilor din
extravilanul comunei. Proprietarii
care dețin terenuri în extravilan
au posibilitatea să beneficieze de
cadastru gratuit dacă vin cu documentele de identitate și titlurile de
proprietate la Primărie.

VEȘTI BUNE PENTRU
PROIECTUL DE APĂ ȘI
CANALIZARE
PROIECTUL de extindere a apei și
canalizare in comuna Sag a intrat
în faza de aprobare a finanțării și
de desfășurare a licitației privind
execuția. Dacă procedurile vor decurge în mod normal și nu vor exista contestații, este foarte posibil
ca în vara anului 2019 să înceapă
lucrările. În ceea ce privește zona
Mănăstire, lucrările vor începe
odată cu finalizarea lucrării finanțate prin POIM 2.

calitățile periurbane. În plus, centura
va transforma zona de nord a comunei noastre într-una foarte atractivă
pentru investiții”, a declarat primarul
Flavius Roșu.

Proiectul în valoare de peste 320 de
milioane de lei prevede o perioadă
de 24 de luni de execuție a celor 25
de km ai centurii.

Ședința Consiliului Local Șag
din data de 23 noiembrie 2018

ORDINEA DE ZI
• 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din
luna noiembrie 2018;
• 2. Hotărâre privind aprobarea preluării imobilelor situate în comuna Șag „Zona Mănăstire”, având categoria
de folosință teren pentru străzi/teren pentru drum, în proprietatea privată a comunei Șag și înscrierea dreptului de proproietate în cartea funciară;
• 3. Hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a comunei Șag în proprietatea privată a comunei Șag, a
imobilului înscris în CF nr. 405237 Șag;
• 4. Hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din
Comuna Șag, pentru anul școlar 2019 – 2020;
• 5. Hotărâre privind modificarea H.C.L. Șag nr. 50/27.06.2018 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 2 ani, Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, a aparatului Cinemometric de măsurare a vitezei de
deplasare a autovehiculelor „pistol Laser TruCAM”;
• 6. Hotărâre privind înființarea a trei noi secții sportive în cadrul Clublui Sportiv Timișul Șag;
• 7. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentare juridică;
• 8. Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții „Construire Sală de sport școlară în comuna Șag, jud. Timiș”;
• 9. Diverse.

EXECUTĂRI ȘI POPRIRI
PENTRU DATORNICI
SERVICIUL de taxe și impozite al
Primăriei Șag ne informează că la
finele lunii noiembrie sunt în lucru
92 de dosare de executare pentru
datornici, persoane fizice și 5 dosare pentru persoane juridice. De
asemenea, sunt aplicate 17 popriri pe conturi ale unor datornici
– persoane fizice. Cele mai dificile
cazuri sunt ale datornicilor care au
acumulat multe amenzi. Datornicii
sunt rugață să vină să plătească
mai ales că legea s-a schimbat, s-a
renunțat la înștiințări și Primăria
are posibilitatea să trimită direct
executările silite.
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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

Știri pe scurt
CLOPOTELE PENTRU STICLĂ,
NU SUNT PENTRU GUNOAIE

Primăria Șag face
un nou apel către toți cetățenii
să respecte indicațiile privind
colectarea deșeȘEDINȚĂ CU CETĂȚENII
urilor și să nu mai
Vineri, 9 noiembrie 2018, de la ora arunce gunoaie,
18:00, la Căminul Cultural Sag a avut altele decât deloc o ședința cu cetățenii comunei. șeurile de sticlă, în clopotele verzi.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat problemele cu furnizarea utilităților, a PLANTĂRI DE ARBORI
serviciilor publice, precum și cele ORNAMENTALI
legate de administrația locală. La șe- Primăria a amenajat zona din jurul
dința au participat reprezentanți ai terenului de sport. Au fost plantați
societăților Retim și Aquatim.
brazi ornamentali pe aliniamentul de

SERVICII DE CURĂȚARE
A COȘURILOR DE FUM

la drumul național. Se amenajează,
de asemenea, partea dinspre strada
a II-a. Vă rugăm să protejați arborii
astfel plantați!

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

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

26.01.2019 derulează campania de
colectare a DEȘEURILOR VOLUMINOASE. DATA: 26.01.2019; INTERVAL
ORAR: 08.00- 11.30; Locul depunerii:
Str a II-a , lângă Primărie.

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

În cadrul pregătirii pentru sezonul
rece, curățarea coșurilor de fum este
obligatorie. Această activitatea vă
poate salva viața și gospodăria. Vă
ANUNȚ
punem la dispoziție câteva căi de
În data de 1 decembrie 2018, la ora
contact ale unor persoane care pre12:00, se va redeschide Restaurant
stează servicii de coșerit:
Duo Klass din Șag, strada CVII nr.2.
• persoane private: 0754276941;
0763830430; 0787823592
• ADP Timișoara: 025643321 (este ne- COLECTAREA DEȘEURILOR
cesară asigurarea transportului tehVOLUMINOASE
nicianului ADP la domiciliu; presupuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA inne convenție pe 2 ani).
formează cetățenii că în data de

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

TRACTĂRI AUTO
Gigi Zdrafu

Zdrafu Tehnick & Consulting
Șag str IV nr 101
gigi.zdrafutehnick@gmail.com

CĂSĂTORII

0720 868 303

Ropota Ionel cu
Banda Dochia - Veta
Dragotoiu Cristian Razvan cu
Gurgu Maria - Georgiana

SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30
Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie

Casă de piatră!

T E L E F O N : 0725432307

DECESE
ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

SC GAUSS SRL închiriază buldoexcavator la prețul de 100 lei +
TVA. Mai multe informații la tel:
a -o to
tTuf&p'ti
0748.110.838.
\
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