GATA DE TENIS!
Primăria se pregăteşte să inaugureze noul teren de tenis, construit în curtea căminului cultural.
Citiţi mai multe în pagina 2.
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A început amenajarea trotuarelor

Au început lucrările de extindere a trotuarelor. Este
vorba despre o modernizare
radicală a trotuarelor deja
existente, prin pavare, nivelare, montare de borduri şi
de construire efectivă acolo
unde ele nu există. Fondurile necesare au fost asigurate de la Consiliul Judeţean
Timiş.
„Am început cu străzile
unde circulaţia este cea mai

mare şi în mod normal a
avut prioritate strada de la
Primărie la terenul de fotbal,
care este cea mai circulată.
Îi rog pe toţi cetăţenii să aibă
răbdare. Obiectivul nostru
este să facem trotuare în
toată comuna, dar pentru
asta avem nevoie de timp.
Deocamdată vom continua
lucrările în limita fondurilor
disponibile”, a spus domnul
primar Venus Oprea.

ANUNŢ

Începând cu luna iunie, fiecare gospodărie va trebui să
se pregătească pentru înscrierea în Registrul Agricol. În
acest scop, doamna Vatamanu Maricica, agent agricol
în cadrul Primăriei Şag, va trece pe la fiecare casă, începând cu strada I. Cetăţenii sunt rugaţi să pregătească
din timp actele necesare (acte de identitate, acte de proprietate etc.) pentru a le pune la dispoziţia agentului
agricol.

Editorial

Iată-ne ieşiţi
dintr-o iarnă
lungă şi o
primăvară
dificilă,
plină de
necunoscute. Această criză
financiară a prins Şagul
în plină dezvoltare, aşa că
ne aşteaptă pe toţi vremuri
dificile. Avem un buget şi
un plan de acţiune pe care
vrem să-l implementăm,
pentru că vrem să
continuăm să ne dezvoltăm.
Am început lucrări destul
de mari la infrastructură,
cum sunt trotuarele, pentru care am primit bani
de la judeţ. Ce ne rezervă
viitorul, asta nu putem să
ştim! Dar pentru a trece
cu bine de marile pro
bleme, trebuie cu toţii să ne
gestionăm treburile cât mai
bine, să fim mai chibzuiţi,
să ne adaptăm la noile
realităţi, în permanentă
schimbare, să devenim mai
eficienţi şi mai productivi.
Cred că dacă muncim şi
suntem corecţi unii cu alţii,
nimic nu ne poate împiedica
să facem din Şag comuna
pe care cu toţii ne-o dorim.
Venus Oprea, primar
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Se inaugurează terenul de tenis

Vara aceasta va fi una plină
pentru amatorii de tenis din
Şag. Primăria lucrează la ultima fază a terenului de tenis de câmp, construit lângă
Căminul Cultural.
„Mai mulţi tineri din comună
ne-au solicitat să amenajăm
un teren de tenis de câmp.
Noi l-am finalizat încă din
toamnă, dar au rămas de
făcut gardurile de protecţie.

Muncitorii le montează deja
şi la începutul lunii iunie
ar trebui să inaugurăm te
renul”, ne-a declarat domnul primar Venus Oprea.
Terenul multifuncţional a
fost construit de o firmă
germană
specializată
şi
întruneşte cele mai moderne
standarde pentru acest tip
de investi’ie.

Şagul în polul de creşetere
Timişoara
Consiliul Local Şag a aprobat în ultima şedinţă,
„Planul integrat de dezvoltare a Polului de creştere
Timişoara”.
Primăria Şag face şi
ea parte din proiectul
“Polului de creştere”,
în care sunt cuprinse
mai multe planuri de
dezvoltare, cu impact
direct asupra comunei
noastre.
„Acest Pol de creştere este
în mare măsură un mod de
a ne uni forţele în vederea
accesării de fonduri europene pentru dezvoltare.
Prin intermediul lui avem
cu toţii mai multe şanse de

a accesa bani europeni”,
a declarat domnul Doru
Ciogescu, consilier al primarului. Până acum, dintre

proiectele Şagului au ajuns
într-un
stadiu
avansat
proiectul pentru realizarea unei baze de agrement
şi de reamenajare a bazei
sportive, precum şi proiec
tul “Centru de informare
turistică”.

Fotovoltaicele
merg la jurizare
Proiectul pentru introducerea iluminatul public
pe bază de panouri fotovoltaice a fost depus la
Ministerul Economiei.
„Timpul la dispoziţie a
fost foarte scurt, dar am
reuşit să îl depunem la
timp. Acum Ministerul
va trebui să îl jurizeze şi
să ne dea un răspuns,
sperăm pozitiv”, ne-a
declarat domnul consilier
Doru Ciogescu, iniţiatorul
proiectului. Dacă va trece
mai departe, proiectul ar
urma să fie finanţat în
proporţie de 98% din fonduri europene.
APEL LA COLECTARE
SELECTIVĂ
Primăria face un apel la
toţi cetăţenii să respecte
indicaţiile de pe pubelele
destinate colectării selective a deşeurilor. Ele au
fost amplasate în câteva
puncte mai importante
din comună şi permit
colectarea separată a
cartonului şi hârtiei,
metalului şi plasticului.
Vă rugăm să nu aruncaţi
gunoi menajer sau de
altă natură decât cel
indicat pe pubelă. Hârtia, cartonul, plasticul
sau cutiile de conservă,
care prezintă multe re
sturi menajere, trebuie
fie curăţate înainte de a
fi aruncate, fie aruncate
separat. Deasemenea
sticlele de plastic trebuie
presate înainte de a fi
date la gunoi, pentru a se
economisi spaţiu.
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Tinerii şăgeni vor să câştige “Lada cu zestre”

judeţeană. Anul trecut, sub
îndrumara
învăţătorului
Faur Alexandru, ei au
obţinut locul II pe judeţ.
În ce priveşte secţiunea
dedicată expoziţiilor, la faza
judeţeană a concursului
„Lada cu zestre” Şagul va fi
reprezentat cu exponate din
cadrul Muzeului de etnografie din comună.

S-au întrecut în cântece,
dansuri şi recitaluri de poezii în grai bănăţean! Este
vorba despre tradiţionalul
festival-concurs „Lada cu
zestre”, care se ţine anual şi
la care se întrec 17 comune
din judeţul Timiş.
Pe 15 mai s-a
desfăşurat la Şag
faza regională, la
care au participat şi comunele
Pădureni, Peciu
Nou,
Ghilad,
Giulvăz, Otelec,
Livezile,
Ciacova şi Jebel.
Comuna noastră a
fost reprezentată
cu succes de ti
nerii noştri artişti,
care au şanse
mari să câştige
concursul.
La secţiunea coregrafie, fetele de la ansamblul „Flori
de iasomie” s-au calificat
pentru faza judeţeană după
ce au încântat juriul cu un
dans creaţie proprie. Ele şiau propus să repete succesul de anul trecut, atunci
când s-au clasat pe locul

I. Tot fetele noastre au impresionat audienţa atunci
când au interpretat obiceiul „Clopotul pământului”.
„Este vorba despre un obicei
străvechi care se practica pe
vremuri în Şag. Era un fel
de omagiu adus
pământului,
un mod de
a mulţumi
n a t u rii
pentru roadele
pământului”,
ne-a explicat
doamna Marcela Băran, referent cultural
la Primăria Şag.
Printre cei care vor megre
mai departe la faza judeţeană
se află şi grupul de recitatori
format din Amalia şi Cristina Sfârnăciuc. Ele s-au
calificat la secţiunea „proză
şi poezie în grai popular”.
Nici grupul de chitarişti de
„Segovia Şag” nu s-a lăsat
mai prejos. Ei au concurat la secţiunea muzicală
„alte genuri” şi au reuşit să
meargă mai departe la faza

„Lada cu zestre” a ajuns
anul acesta la ediţia a IVa. Concursul este organizat de Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Timiş
şi este finanţat de Consiliul
Judeţean şi de primăriile comunelor participante.

Iunie cultural
Şcoala generală, împreună
cu grădiniţa şi cu Primăria
Şag vor organiza de 1 iunie
Ziua Copiilor şi Ziua Eroilor,
ne-a informat doamna Marcela Băran, referent cultural în cadrul Primăriei Şag.
Se vor desfăşura mai multe
activităţi specifice acestei
zi. Sunt aşteptaţi să participe atât copii cât şi cei mai
mari. Totodată va fi serbat
şi sfârşitul anului şcolar.
Doamna Marcela Băran
ne-a mai infomant că spre
sfârşitul lunii iunie se va
desfăşura şi un inedit concurs de fotografie intitulat
„Comuna mea frumoasă”.
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CIVILIZAŢI, LA IARBĂ
VERDE
Venirea verii înseamnă
pentru mulţi dintre noi
o ocazie bună de a ieşi
la iarbă verde. Comuna
noastră găzduieşte unul
din cele mai mari spaţii
de picnic şi recreaţie din
judeţ, dar an de an există
probleme cu gunoiul lăsat
în urmă de vizitatori sau

localnici. “Anul trecut a
fost ceva de groază. Am
adunat zeci de remorci de
gunoi şi cu toate că am
oferit pungi de plastic, prea
puţini au strâns gunoiul
din urma lor”, ne-a spus
domnul primar.
Primăria doreşte ca pe
această cale să facă un
apel la toţi cetăţenii să dea
un exemplu pozitiv şi să
îşi strângă întotdeauna
deşeurile menajere, atunci
când ies la iarbă verde.

CĂSĂTORII

(aprilie)
Sârca Alexandru Dorel
cu
Ceauşelu Leontina
Cosmina
Casă de piatră!

DECESE

(aprilie)
Maghiaru Mircea
Dumnezeu să-l ierte!

Mere pentru sănătatea elevilor
“Scopul programului este de
a crea obiceiuri sănătoase
în rândul tinerilor, având
în vedere cifrele care arată
că obezitatea infantilă este
în creştere”, a explicat
purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean.
Guvernul, prin Ordonanţa
de urgenţă 24/2010 a decis
ca pe lângă cornul, laptele,
mierea sau brânza primite
de elevi la şcoală, acestora
să li se dea în plus şi fructe.
Măsura face parte dintrun program de încurajare
a consumului de fructe în
şcoli, implementat la nivel
european.

În plus Guvernul vrea să
se asigure că elevii au parte zilnic de o doză sigură
de vitamine. Merele vor fi
cumpărate cu bani de la
bugetul statului şi de la
Uniunea Europeană. Fie
care elev va primi câte un
măr, în pauza dinaintea ultimei ore de curs.

Stropiri cu avionul
Consiliul Judeţean Timiş
(CJT), prin Direcţia de
Prestări Timiş vine în sprijinul producătorilor care au
loturi semincere de păioase
prin executarea de lucrări
aviochimice cu trei avioane
AN-2, efectuate în perioada precizată de dvs, plata
făcându-se în luna septembrie.
Pentru
persoanele
care
nu au substanţele pentru

tratamente şi combatere,
Direcţia de Prestări Servicii Timiş pune la dispoziţie
şi fungicidul şi insecticidul
plata făcându-se tot în luna
septembrie a acestui an.
Informaţiile suplimentare le
puteţi obţine la Direcţia de
Prestări Servicii din cadrul
Consiliului Judeţean Timiş,
la nr. de tel. 0256.494142.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA
SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE
MEDIU

Comuna Şag anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Iluminat public cu energie neconvenţională,
solară, în comuna Şag”, propus a fi amplasat în localitatea Şag, judeţul Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Amurgului
nr.1 şi la sediul Primăriei comunei Şag, localitaea Şag,
str.11, nr.49, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30,
vineri între orele 8.00 – 14.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Timiş.

