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Alegeri pentru Parlamentul European
și Referendum, în 26 mai

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin
vot direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European se vor desfășura duminică, 26 mai
2019. Aceasta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea Europeană,

când sunt organizate în România alegeri pentru Parlamentul European (scrutinele
anterioare au avut loc în noiembrie 2007, iunie 2009 și mai 2014).
Deputații în Parlamentul European sunt aleși o dată la cinci ani. Parlamentul
reprezintă interesele cetățenilor UE la nivel european și este singura adunare
transnațională din lume aleasă prin vot direct. Parlamentul alege președintele
Comisiei Europene și numește comisarii (în calitate de colegiu), care trebuie să îi
dea seamă pentru acțiunile lor. El adoptă legi pentru protecția noastră și bugete în
numele nostru. Parlamentul ne reprezintă în străinătate și dă curs petițiilor noastre.
Discursul deputaților dă formă agendei politice și sociale, susținând valorile
consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană.
Tot în data de 26 mai 2019 va avea loc referendumul național convocat de

Președintele României. Cetățenii cu drept de vot aflați în străinătate pot vota la
referendumul național în aceleași secții de votare organizate pentru desfășurarea
alegerilor pentru Parlamentul European. La Referendum, alegătorii trebuie să
răspundă la două întrebări, după cum urmează:
„1 - Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de
corupție?
2 - Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor
de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu
extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?
Pe raza comunei Șag, cele două secții de votare, 550 și 551, vor fi deschise, ca
de obicei, la Căminul Cultural Șag, între orele 7 și 21. Pentru a-și putea exercita
dreptul la vot, alegătorii trebuie să aibă asupra lor Cartea de Indentitate.

Transport în comun la Șag, din 1 iulie, cu Societatea de Transport Public Timișoara
După mai multe discuții cu
reprezentanții Asociației Metropolitane
de Transport din Timișoara și cu cei ai
Consiliului Județean Timiș, s-a stabilit
data la care va începe transportul în
comun pe raza localității Șag. Astfel, au
fost semnate ultimele documente necesare
aderării comunei noastre la Asociația
Metropolitană de Transport, iar începând

cu data de 1 iulie, transportul public va fi
asigurat de Societatea de Transport Public
Timișoara (STPT).
Deocamdată, reprezentanții Primăriei
Șag și cei ai STPT lucrează la organizarea
graficului de transport în comun, astfel
că traseele și orarul după care acestea vor
circula urmează să fie anunțat în cel mai
scrut timp.

Vă reamintim, în ceea ce privește costul
călătoriilor cu mijloacele de transport în
comun, propunerea agreată de Primăria
Șag și STPT este următoarea:
• copiii în vârstă de până la 7 ani, care
domiciliază în Șag - GRATUIT
• elevii și studenții cu domiciliul în
Șag - GRATUIT
• pensionarii - GRATUIT

• persoane cu handicap, veterani de
război, asistații sociali – GRATUIT
Celălalte categorii de călători vor plăti,
pentru o cursă, un bilet în valoare de 2,5
lei, în timp ce un abonament lunar pentru
linia Șag – Timișoara va costa 66 de lei.
Abonamentul general, valabil pe toate
mijloacele de transport, va costa 93 de lei.

Clopotele verzi, doar
pentru colectarea sticlei
Clopotele
verzi amplasate
pe raza comunei
noastre sunt destinate exclusiv
colectării selective a deșeurilor din sticlă. După cum
știți, mai există recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic și hârtie, respectiv cele galbene, iar
deșeurile menajere trebuie aruncate
separat, la pubelă.
Astfel, facem apel încă o dată la
locuitorii comunei Șag să nu mai
arunce în sau lângă clopotele pentru
sticlă niciun alt fel de deșeu.

Problema câinilor lăsați
liberi pe străzi, în atenția
Primăriei

R

eprezentanții
Primăriei
Șag fac apel la locuitorii
comunei să nu își mai lase câinii pe
stradă. Pentru a evita neplăcerile, dar
și posibile situații periculoase, este
important ca fiecare cetățean din

Bucuria Învierii, la Șag
Cea de-a doua ediție a Festivalul coral
„Bucuria Învierii” a avut loc în comuna
noastră, în 12 mai. Șapte coruri și o corală
s-au întâlnit în cadrul evenimentului ce s-a
desfășurat la Căminul Cultural din Șag.
Astfel, pe scenă au urcat Corul „Apostolia”
al Parohiei Timișoara Viile Fabric, Corul
„Cantemus Banatum” al Asociației bine de 160 de ani în urmă în satele din
Învățătorilor Bănățeni, Corul „Theofora Banat și care demonstrează, încă o dată,
legătura dintre Familie, Școală și Biserică
în comunitățile rurale.

Mai multe parcuri din
Șag vor fi reabilitate
Spațiile verzi și oferirea de bune
condiții pentru copii fac parte dintre
prioritățile administrației locale din Șag.
Astfel, în curând, mai multe parcuri vor

fi reabilitate și dotate cu jocuri moderne
pentru copii. În prezent se pregătește
documentația pentru aceste lucrări, care

comună să înțeleagă că animalele de
companie nu trebuie lăsate neînsoțite
pe străzi, iar atunci când sunt scoase
la plimbare, să fie ținute în lesă. În
plus, în cazul câinilor care fac parte
din rasele considerate periculoase,
aceștia trebuie să poarte botniță ori
de câte ori sunt scoși pe stradă.

Proiecte
în curs de derulare

Î

n această perioadă, reprezentanții
administrației publice lucrează
la mai multe proiecte. Astfel, este in
derulare realizarea documentației
pentru lucrări de întreținere și
reparare prin asfaltare a străzilor,
dar și extinderea asfaltării în zona
de Vest, la capătul strazii a III-a. De
asemenea, se lucrează la documentația
privind lucrările de pietruire în zona
Mănăstire.
Au fost întocmite Caietul de Sarcini și
documentația pentru demararea licitației
pentru proiect tehnic și execuție lucrări la
Centrul Social Medical Comunitar, cu o
valoare totală de 1.266.373 lei, proiectul
fiind finanțat cu fonduri europene și o
cofinanțare de la bugetul local. În acest
moment documentația este depusă la
AFIR pentru avizare, urmând să fie apoi
urcată pe SICAP (Sistemul Electronic de
Achiziții Publice).
În data de 8 mai a fost depusă
documentația pentru reabilitarea și
modernizarea străzilor din comuna
Șag, proiect câștigat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală II, în
valoare de 4.459.934 lei. Urmează
ca în luna iunie, după primirea
avizelor de la Mediu și MAPN, să
se semneze contractul de finanțare.
În urma derulări proiectului, vor fi
modernizați 7,2 kilometri de străzi
de pe raza comunei.

Dacica Timisiensis” al Parohiei TimișoaraDacia, Corul „Învierea” al Parohiei Foeni,
Corala „Giroceana” al Parohiei Giroc,
Corul „Armonii Divine”, al Parohiei
Timișoara-Fratelia, Corul „Lira” din
Timișoara și Corul Parohiei Ortodoxe Șag.
Juriul festivalului a fost alcătuit din
clerici de la Centrul eparhial, reprezentanți
ai
Consiliului
Județean
Timiș,
profesori de la Facultatea de Teologie
și din învățământul liceal timișorean;
președintele juriului a fost Arhim. Simeon
Stana, exarhul mănăstirilor din cadrul
Arhiepiscopiei Timișoarei.
Printre invitați s-a numărat și domnul
Călin Dobra, președintele Consiliului
Județean Timiș.
În cadrul Anului Omagial al satului
românesc, acest festival continuă o veche
tradiție corală bănățeană, începută cu mai

Fetivalul arată, încă o dată, buna
colaborare a Parohiei comunei Șag
cu Mănăstirea Timișeni-Șag, aflată în
proximitatea localității, unde părinții și
obștea mănăstirii conlucrează cu enoriașii
parohiei în diferite proiecte culturale dar
și duhovnicești.

Festivalul coral a fost organizat
cu susținerea Consiliului Local Șag și
a Primăriei Șag și a fost organizat de
Arhiepiscopia Timișoarei, prin implicarea
Parohiei Șag.
La finalul manifestării Arhim. Simeon
Stana a transmis cuvântul de salut și
binecuvântare al Chiriarhului Banatului
pentru buna desfășurare a acestei reuniuni
corale.

vor viza parcurile de pe străzile II, IV,
XVIII, XXI, valoarea totală a investițiilor
ridicându-se la 230.000 de lei.

Potrivit reprezentanților primăriei,
până la sfârșitul lunii iulie, lucrările vor
fi finalizate.

COMBATEȚI AMBROZIA!
Ambrozia este cea mai periculoasă plantă si trebuie să fie
nimicită imediat după ce răsare. Cei care sunt nepăsători, riscă
amenzi foarte mari.
O lege prin care ambrozia trebuie să fie combătută a fost
necesară, în condițiile în care în toată Europa există reglementări
cu pedepse foarte mari pentru cei care nu își curăță terenurile
de ambrozie, plantă care produce alergii severe. Și în România,
o astfel de lege a intrat în vigoare anul trecut. Conform legii,
proprietarii sau deținătorii de terenuri vor desfășura, periodic,
în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția
primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de
30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin
cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice.
Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație
a ambroziei. Cei care nu îndeplinesc această obligație vor primi
un avertisment scris și, dacă nu se conformează, vor fi amendați
cu sume cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei - persoanele fizice și
5.000 - 10.000 de lei pentru persoanele juridice.

POLIȚIA LOCALĂ ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

După ce anul trecut, Primăria si Consiliul Local
Șag au înființat Poliția Locală, acum instituția își începe
activitatea. În urma concursului organizat, agentul
Carmen Cocian a reușit să obțină punctajul necesar,
astfel că de acum, toți cei care sesizează nereguli pe raza

comunei, pot apela numărul de telefon 0742.268.231
pentru a face sesizări cu privire la cele constatate.
Întrucât sunt disponibile 4 posturi în cadrul Poliției
Locale Șag, urmează ca în curând să fie organizat un nou
concurs, pentru ocuparea celor 3 posturi rămase libere.

Odată ce organigrama postului de Poliție Locală
va fi completa, doi dintre angajați vor avea atribuții și
în domeniile urbanismului și mediu, iar toți patru vor
asigura ordinea publică. De asemenea, din acel moment,
se va putea asigura un serviciu de poliție de permanență.

Ziua Europei, marcată prin spectacolul
“Diferiți, dar împreună”

Neptaccsoport) germane (Banater
Tanzgruppe), românești (Ansamblul
de cântece și dansuri Timițul Șăgean),
sârbești (Ansamblul Sveti George),
slovăcești (Ansamblul Fijalocka) și

ucrainiene (formația Zabava), dar
și actorul Claudiu Dogaru, copiii
de la Asociația Culturală Generația
Muzicii si trupa de dans White Steps
Academy.

În data de 9 mai, de la ora 18, la
Căminul Cultural din Șag a avut loc
spectacolul Diferiți, dar împreună,
cu participarea a nu mai putin de 7
formații aparținând tuturor etniilor
din Banat.
Pe scenă au urcat formațiile de
dansuri populare bulgare (Ansamblull Slavjak), maghiare (Butykos

A fost montată crucea la intrarea în Șag, dinspre Timișoara

Luna trecută, în 24 aprilie, la intrarea în comuna Șag dinspre Timișoara, a fost
montată o cruce înaltă de 10 metri. Troița a putut fi amplasată în locația respectivă
cu sprijinul Primăriei Șag și a unor localnici.
"Spre slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea locuitorilor comunei Șag, crucea a
fost realizată prin bunăvoința mai multor oameni de credință, care au susținut acest
proiect", a spus părintele Florin Băran.

Locul I
pentru Ansamblul
Timișul Șăgean

În data de 11 mai, Ansamblul de
cântece și dansuri Timișul Șăgean a
participat la Festivalul Ciuleandra,
festival de muzică și dansuri populare
și etno ajuns la cea de-a VII-a ediție,
care s-a desfășurat la București.
Ansamblul nostru a obținut, la ediția
de anul acesta, locul I la categoria de
vârstă 8-18 ani.
Pe această cale, îi felicităm pe
membrii ansamblului, dar și pe
domnul instructor Adrian Mali,
pentru eforturile depuse pentru a
ajunge la aceste rezultate. Tuturor le
urăm succes în continuare!

Locul I pentru balerinele de la AlyDance Șag
Performanțe extraordinare pentru balerine au reușit să ocupe primul loc pe la concurs luând parte 1300 de
micuțele dansatoare de la AlyDance Șag. podium la două categorii din concurs.
participanți din peste 45 de cluburi,
În cadrul competiției Internaționale
Este vorba despre sectiunile de Dans cu peste 800 de dansuri.

Tradițional și Dans Contemporan, unde
dansatoarele noastre au obținut locul I.
Este o performanță cu atât
mai remarcabila cu cât amploarea
evenimentului a fost deosebită,

Pe această cale, felicităm în primul
rând micuțele balerine și pe domnișoara
instructor Alexandra Buzic, dar și
pe părinți, întotdeauna implicați și
devotați!

WADF Dance, ce a avut loc la Timișoata
între 3 și 5 mai, talentalele noastre

Ședința de îndată a Consiliului Local Șag
din data de 7 mai 2019
ORDINEA DE ZI
1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag
din luna mai 2019.
2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare și
modernizare străzi în comuna Șag, județul Timiș".
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

Comuna Șag
Reparație mecanică, diagnoză
computerizată, încărcări climă,
înlocuire anvelope, hotel auto, etc.
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CĂSĂTORII
Radu Mario cu Novacovici
Cerasela - Larisa
Roșu Florea - Andrei
cu Todireanu Iasmina-Florela
Casă de piatră!

DECESE
Bogdan Marcel - Marian
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