CURĂȚAȚI ZĂPADA ȘI GHEAȚA DE PE TROTUARE

Toți cetățenii sunt rugați să participe la curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din fața caselor, dar și să îndepărteze țurțurii
formați la streșini, pentru a preveni evenimente nefericite. Vă mulțumim!
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Transport public în comuna Șag

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag au
decis să semneze un parteneriat cu
Asociația Metropolitană de Transport
pentru a extinde transportul în comun și de a înființa o linie nouă care
să lege Șagul de Timișoara.

Discuțiile cu privire la acest parteneriat au demarat încă din 2017 dar s-au
prelungit întrucât fosta RATT (devenită STPT) a trecut prin transformări
majore atât la nivel de management
cât și la structura juridică de funcționare. În tot acest timp s-au dus
negocieri între conducerea Primăriei
și cea a Asociației Metropolitane de
Transport, din care fac parte, pe lângă Timișoara, localitățile periurbane
Ghiroda, Moșnița Noua, Sânandrei,
Dumbrăvița, Dudeștii Noi și Becicherecu Mic.
Soluția agreata este înființarea unui
traseu nou pe care va circula regulat
un autobuz al STPT și care va circula atât prin stațiile deja existente în
vatra veche cât și în Zona Mănăstire,
unde vor fi înființate stații noi și va fi
capătul de linie de la Șag. Autobuzul
(ce va purta numele M, urmat de un
număr ce urmează să fie stabilit) va
continua mai apoi până la Timișoara,
la Turist, unde va avea celălalt capăt
de linie. Traseul a fost deja probat de
către un autobuz articulat și nu s-au
constatat probleme majore în infrastructura de drum.

DEZBATERE PUBLICĂ
PRIMĂRIA Șag organizează în
data de 22 februarie 2019, de la
ora 18:00, o dezbatere cu cetățenii
comunei Șag. Dezbaterea publică
va avea loc la Căminul Cultural Șag
și va avea ca teme bugetul local pe
anul 2019, proiectele și investițiile
pe anul 2019.

rândul ei, aceasta va convoca în luna
februarie o Adunare Generală a Asociaților care va decide acceptarea în
rândurile ei a comunei Șag, astfel ca
în luna martie să fie membră cu drepturi depline. Mai departe se vor putea
face pașii concreți pentru a se stabili
nevoile de transport, frecvența curselor, modul de vânzare a biletelor,
traseul definitiv și facilitățile oferite.

rabilă din punct de vedere al bugetului local, cât și a cetățenilor comunei”,
a declarat primarul Flavius Roșu.
Propunerea agreată împreună cu
operatorul este următoarea:

• copiii în vârstă de până la 7 ani, care
domiciliază în Șag - GRATUIT
• elevii și studenții cu domiciliul în
Șag - GRATUIT
„Suntem în faza de a finaliza o varian- • pensionarii - GRATUIT
tă oficială care va îmbina necesitățile • persoane cu handicap, veterani de
sociale ale cetățenilor din Șag, fie ei război, asistații sociali - GRATUIT
școlari, tineri, angajați sau pensionari, cu o susținere financiară a aces- Pentru celelalte categorii de călători
tora. Pentru fiecare din aceste cate- a fost negociat un preț de 2,5 lei/căgorii am gândit un pachet, împreună lătorie. Abonamentul lunar pentru
cu operatorul, astfel că pornind de la linia Șag – Timișoara ar urma să coste
gratuități și până la prețuri subvenți- 66 lei, iar abonamentul general vaonate sau abonamente preferențiale, labil pe orice mijloc de transport din
Următorul pas important a fost fă- serviciul de transport ce va urma să Timișoara și din localitățile care fac
cut la ședința din data de 29 ianuarie funcționeze în localitate să vină în parte din Asociația Metropolitană de
2019, când Consiliul Local Șag a apro- sprijinul dumneavoastră. Prin urmare Transport ar urma să coste 93 lei.
bat aderarea comunei Șag la Asocia- voi propune Consiliului Local varianția Metropolitană de Transport. La ta pe care eu o consider cea mai favo-

Măsuri de sprijinire a tinerilor

ADMINISTRAȚIA comunei începe
anul 2019 cu un plan ambițios de
măsuri concrete destinate susținerii
tinerilor din localitate. Cele trei măsuri vizează acordarea de burse elevilor „Școlii Gimnaziale Șag”, acordarea
unui stimulent părinților nou-născuților și acordarea gratuită de teren
pentru tinerii sub 35 de ani, în vederea construirii unei locuințe.
Primele două măsuri au fost deja
puse pe masa Consiliului Local care a
aprobat, în ședința din data de 29 ianuarie, sumele de bani ce vor fi acor-

la nașterea copilului;
- ambii părinți să aibă domiciliul sta• bursă de performanță: 100 lei/lună; bil în Șag cu cel puțin două luni înain• bursă de merit: 85 lei/lună;
te de depunerea dosarului;
• bursă de studiu: 150 lei/lună;
- părinții să nu aibă datorii la buge• bursă socială: 200 lei/lună.
tul local. Stimulentul se va acorda de
la aprobarea bugetului de venituri și
De asemenea a fost aprobată procheltuieli pe anul 2019.
punerea de introducere a unui stimulent de 1.500 lei pentru fiecare
nou-născut. Condițiile de acordare În ceea ce privește a treia măsură, de
acordare a terenurilor gratuite pensunt următoarele:
- cererile să fie depuse la Comparti- tru tineri, Primăria a transmis actele
mentul Asistență Socială din cadrul pentru realizarea PUZ-ului la ConsiPrimăriei Șag în termen de o lună de liul Județean Timiș.
date elevilor, astfel:

AU CRESCUT TARIFELE
DE COLECTARE A
GUNOIULUI
ADID Timiș și RETIM au crescut tarifele pentru serviciul de ridicare
a gunoiului, iar Consiliul Județean
Timiș a aprobat majorarea. Consiliul Local Șag a urmat aceeași
cale, în ședința din data de 29
ianuarie 2019, astfel că, de la 1 februarie, se vor aplica și în comuna
noastră noile tarife de colectare a
deșeurilor aferente Zonei 1 de colectare a județului Timiș.
Astfel, de la tariful de 2.26 lei/
persoană se va trece la 2.84 lei/
persoană (fără TVA), pentru persoanele fizice, respectiv de la
249,91 lei/tonă la 277,35 lei/
tonă pentru agenții economici și
instituțiile publice.
După

cum

au

explicat

reprezentanții RETIM, creșterea
tarifului este justificată de rata
inflației, majorarea salariului minim
pe economie și a prețului la combustibil. De asemenea, conform
ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018, a fost introdusă, de
la 1 ianuarie 2019, o taxă de mediu
de 30 de lei/tona de deșeuri, ce se
reflectă asupra prețului final plătit
de populație.
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LUCRĂRI DE
CADASTRU GRATUITE

ÎN PERIOADA 14-18 ianuarie
2019, în zona de Est a comunei
s-au desfășurat măsurători topografice în cadrul Programului de
Cadastru Sistematic. Măsurătorile
au avut loc pe străzile XIX, XX, XXI,
XXII și XXIII. Proprietarii au fost rugați să permită accesul echipelor
tehnice pentru efectuarea măsurătorilor. Acestea vor continua pe
parcursul anului, întrucât comuna noastră beneficiază de fonduri
guvernamentale pentru cadastrarea gratuită a parcelelor. Doritorii
pot depune documentele pentru
intabulare gratuită în cadrul programului de cadastru sistematic în
zilele de luni și miercuri între orele
9:00 și 12:00.

DESZĂPEZIREA
COMUNEI

NINSORILE abundente de la finele anului trecut și începutul lui
2019 au fost întâmpinate cu profesionalism de echipele Primăriei,
prezente la datorie pentru efectuarea deszăpezirilor. La ultima ninsoare din decembrie, după 48 de
ore de ninsori abundente, drumurile au fost practicabile și energia
electrică nu a fost întreruptă. Asta
pentru că cele 4 utilaje au intervenit non-stop pentru a fi asigurat
traficul rutier în condiții bune. Nu
este exclus ca și în perioada următoare să apară noi episoade de
ninsoare consistentă, așa că Primăria amintește tuturor cetățenilor să
curețe trotuarele din fața caselor,
dar și să elibereze carosabilul de
mașini parcate pentru a se putea
interveni la deszăpezire.

ARUNCAȚI DOAR
STICLĂ ÎN „CLOPOTE”!

ÎN CLOPOTELE destinate colectării sticlei se pun doar sticle și borcane, curate și fără capac. Sticlele
din plastic nu se aruncă în clopotul
verde, ci se turtesc – după ce li se
scoate dopul – și se aruncă în pubela galbena.

Lucrările la Centura Timișoara Sud
pot începe în luna iunie 2019

FINALUL anului 2018 a adus o nouă
veste bună pentru locuitorii din zona
de sud a Timișoarei și localitățile învecinate. Într-o ceremonie desfășurată la Consiliul Județean Timiș, a fost
semnat contractul privind proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Timișoara Sud. La acțiune au participat
președintele CJT, Călin Dobra, directorul CNAIR, Narcis Neaga, și reprezentanții Tirrena Scavi, antreprenorul
care va realiza lucrarea.
Tronsonul completează varianta de
ocolire a Timișoarei între piciorul
rampei de sud al podului peste canalul Bega și nodul rutier de pe DN6, de
unde se desprinde Varianta de Nord
existentă. Traseul proiectului se desfășoară pe teritoriul localităților Timișoara, Sînmihaiu Român, Șag, Giroc,
Moșnița Nouă și Ghiroda.

fi timișorenii. Este un proiect așteptat de ei de ani de zile și nimeni nu
a reușit să-l înceapă până acum. Lucrurile s-au schimbat și intrăm într-o
normalitate. Mulțumesc Guvernului
României pentru sprijinul pe care mi
l-a acordat în tot acest timp pentru
a ne respecta angajamentul luat în
fața oamenilor. Centura de Sud nu
este un moft, ci o necesitate. Vorbim
aici de confortul cetățenilor, dar și de
deschiderea unor noi oportunități de
dezvoltare economică în sudul Timișoarei”, spune președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

„Cred că am demonstrat tuturor că
ne pasă de Timișoara și de Județul
Timiș și că suntem hotărâți să oferim
proiecte majore de dezvoltare comunităților noastre. Așa cum am spus,
acest proiect a fost și rămâne unul
prioritar pentru noi. Iată că acum
suntem în faza demarării lui oficiale.
Principalii beneficiari ai centurii vor Marți, 22 ianuarie 2018, la Consiliul

Județean a avut loc o nouă întâlnire de lucru pentru Centura de Sud,
la care au participat reprezentanții
companiei Tirrena Scavi Spa, președintele Consiliului Județean, primarii din Timișoara, Ghiroda Moșnița
Nouă, Sânmihaiu Român și Șag. Cu
această ocazie, primarul Flavius Roșu
a punctat principalele chestiuni care
privesc exproprierile de pe teritoriul
comunei noastre, dar și necesitățile
Șagului cu privire la accesul la șosea.
Se așteaptă ca în perioada următoare
să fie definitivat traseul și să înceapă
exproprierile, astfel ca, în luna iunie
să poată demara lucrările.

Ședința Consiliului Local Șag
din data de 9 ianuarie 2019

• Hotărârea Nr. I / 09.01.2019 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna ianuarie 2019
• Hotărârea Nr. 2/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018
• Hotărârea Nr. 3/09.01.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei Comunei Șag, pentru anul 2019

Ședința Consiliului Local Șag
din data de 29 ianuarie 2019

ORDINEA DE ZI
• 1. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă pentru beneficiarii de ajutor social;
• 2. Hotărâre privind aprobarea organizării Rețelei școlare din Comuna Șag pentru anul școlar 2019 – 2020;
• 3. Hotărâre privind aprobarea Agendei Cultural-Artistice și Sportive a comunei Șag pe anul 2019;
• 4. Hotărâre privind aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2019 – 2020, pentru elevii cuprinși în învățământul primar și gimnazial de stat din comuna Șag;
• 5. Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
• 6. Hotărâre privind darea în administrare a imobilelor în care se desfășoară activitatea sportivă a C.S. „Timișul”
Șag;
• 7. Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul Primăriei Șag;
• 8. Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Șag la Asociația Societatea Metropolitană de Transport Timișoara;
• 9. Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de instruire pentru activitățile culturale și sportive
organizate de Comuna Șag în anul 2019;
• 10. Hotărâre privind aprobare amenajament pastoral;
• 11. Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a
activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;
• 12. Hotărâre privind numirea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șag;
• 13. Hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Șag în domeniul public al
Județului Timiș;
• Diverse
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S-a semnat contractul de finanțare pentru
Centrul social medical comunitar din Șag

ÎN ULTIMELE zile ale anului trecut,
mai precis în data de 27 decembrie
2018, primarul Flavius Roșu a semnat, la sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, contractul
de finanțare a investiției în noul Centru social medical comunitar din comuna noastră.

ÎN DATA de 25 ianuarie 2019, pe
strada XXIV din Șag, doi indivizi
au coborât dintr-o camionetă portocalie și s-au apucat să răstoarne
conținutul unui butoi în șanț și să
arunce deșeurile de care nu mai

“Valoarea contractului pentru Centrul social medical comunitar este de
272.925 de euro, din care 149.831 de
euro sunt bani nerambursabili din
fonduri europene, iar 124.094, din
bugetul local. Lucrările vor începe în
momentul terminării licitației pentru
proiectare și execuție, eu preconizez
că anul viitor prin vară, cel târziu în
toamnă, lucrările vor începe, iar durata de execuție va fi de 24 de luni”,
spune primarul Flavius Roșu.
Contractul are o durată de 36 de luni,
termen până la care centrul va trebui
dat în funcționare. Primăria lucrează
deja la documentația pentru o licitație de proiectare și execuție pentru a
scurta timpul de implementare.

aveau nevoie. La scenă a asistat,
stupefiată, o doamnă care locuiește în casa de vis-a-vis. Înarmată
cu telefonul mobil, s-a dus direct
la aceștia, i-a fotografiat și i-a luat

Centrul social medical comunitar va
fi amplasat pe strada a II-a, la intersecția cu strada a VI-a (unde a fost terenul sintetic) și va dispune de două
cabinete de medicină generală, un

cabinet stomatologic și o sală social-comunitară. Vor fi oferite de asemenea servicii de consiliere pentru
persoanele cu probleme de sănătate,
vârstnici, probleme de handicap etc.

Exproprieri pentru drumul care va lega
Șagul de Chișoda
ÎN DATA de 21 ianuarie 2019, primarul Flavius Roșu a participat la o ședință de lucru cu conducerea primăriei Giroc cu privire la viitoarea șosea
care va lega Șagul de Chișoda.
Întrucât nu s-a găsit o soluție viabilă
care să rezolve problema Poligonului de trageri, aflat mult prea aproape pentru ca drumul să fie proiectat
în siguranță, s-a ales o altă variantă,

AMENZI PENTRU CEI
CARE ARUNCĂ
GUNOAIE PE
DOMENIUL PUBLIC

prinși.
Este vorba despre un drum cu patru
benzi, cu lățime de 26 metri și cu piste de biciclete, care va ajunge la Mănăstirea Șag.
agreată de ambele părți. Primarul
Atât comuna Șag cât și comuna Giroc
Girocului, Iosif Toma, a prezentat plaau demarat documentațiile pentru
nurile administrației pe care o conexproprieri, urmând să se întocmeasduce și pașii concreți care sunt întrecă studiul de fezabilitate.

Pregătiri pentru construcția sediului
ACOR de la Șag

SE FAC pregătiri intense pentru construirea sediului Asociației Comunelor din România (ACOR) – Filiala Timiș, în comuna noastră.

După ce Consiliul Local Șag a dat
undă verde investiției și a aprobat
alocarea terenului necesar, proiectanții s-au pus pe treabă și pe data de
19 decembrie 2018 s-a pregătit terenul pentru studiul geotehnic.
Realizarea proiectului tehnic este în
stare avansată și chiar se apropie de rizației de construire. Scopul este ca Valoarea totală a investiției este de
final, astfel că în luna februarie încep în luna martie sau aprilie să fie dema- 1.230.000 euro, aceasta fiind suportată integral de ACOR.
demersurile pentru obținerea auto- rate lucrările de execuție.

la întrebări. Când le-a atras atenția
că ceea ce fac nu este nici civic, nici
de bun-simț, respectivii s-au arătat
foarte deranjați și i-au spus șăgencii noastre că tocmai ea ar fi cea
„nesimțită”.
Spre ghinionul lor, doamna s-a
adresat autorităților locale și în
scurt tip acestea l-au depistat pe
numitul S. M., domiciliat în Moșnița
Nouă, care a fost și sancționat conf.
art. 148, pct.21 din Regulamentul
de aplicare a O. U. G. 195/02 cu
amendă de 1.305 lei.
„Le mulțumesc cetățenilor pentru
implicare și îi rog să ne sesizeze
imediat atunci când observă astfel de fapte. Mulțumesc și Poliției
pentru promptitudine. Oamenii
certați cu bunul simț trebuie să știe
că Șagul nu este sat fără câini și să
evite să arunce gunoiul pe marginea drumurilor și in alte locuri
neamenajate. Comuna este supravegheată video și îi putem depista
și amenda cu ușurință”, a declarat
primarul Flavius Roșu.
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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

Balul Ionilor 2019

DUMINICĂ, 6 ianuarie 2019, Căminul Cultural Șag a găzduit ediția din
acest an a „Balului Ionilor”, manifestare dedicată celor care poartă numele
Sf. Ioan, prilej de distracție și întâlnire
pentru cetățeni după perioada sărbătorilor de sfârșit de an. Și în acest an
organizatorii s-au ridicat la înălțime și
au asigurat o atmosferă excelentă, cu
muzică bună interpretată de Izabela
Halmai și Gigi Cărășanu, acompaniați
de Attilla Kiss, Cristi Chirici și Petre
Vlădulescu la instrumente. Intrarea a
fost liberă și doar bufetul a fost contra-cost.

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

Festivalul de colinde

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

NU PUTEM închide ediția din această lună a ziarului fără a aminti, pe
scurt, despre Festivalul „Colindăm
Domnului Bun” care a avut loc în data
de 23 decembrie 2018 și la care au
participat artiștii comunei noastre. Îi
felicităm pe toți și transmitem mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil acest moment.

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

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

Noul program de lucru cu publicul
la Primăria comunei Șag
PROGRAMUL DE AUDIENŢE
Primar
Flavius - Alin ROŞU
Luni
09.00 – 11.00
Joi
09.00 – 11.00
Viceprimar
Florin LUCA
Luni
09.00 – 11.00
Joi
09.00 – 11.00
Secretar - Petru NIERGEŞ
Luni
09.00 – 11.00
Joi
09.00 – 11.00
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
REGISTRATURĂ - CERERI, SESIZĂRI,
DECLARAŢII
LUNI
08:00 - 16:00
MARȚI
08:00 - 16:00
MIERCURI
08:00 - 17:00
JOI
08:00 - 16:00
VINERI
08:00 - 14:00
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
CASIERIE (ÎNCASĂRI )
LUNI
08:00 - 14:30
MARȚI
08:00 - 14:30
MIERCURI
08:00 - 16:30
JOI
08:00 - 14:30
VINERI
08:00 - 12:30
Plăţile se pot face prin:
virament bancar, card sau numerar
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
REGISTRUL AGRICOL
LUNI
09:00 - 13:30
MARȚI
09:00 - 13:30
MIERCURI
09:00 - 17:00
JOI
09:00 - 13:30
VINERI
09:00 - 11:00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE FIZICE
ŞI JURIDICE
LUNI
09:00 - 13:00
MARȚI
09:00 - 13:00
MIERCURI
09:00 - 17:00
JOI
09:00 - 13:00
VINERI - nu se lucrează cu publicul
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
LUNI
08:00 - 15:00
MARȚI
08:00 - 15:00
MIERCURI
08:00 - 15:00
JOI
08:00 - 15:00
VINERI
08:00 - 13:00
În situaţia înregistrării DECESULUI
în afara programului oricând este
cazul sunaţi la numarul de telefon
0756.013.060
În cazul oficierii CĂSĂTORIEI la
programarea tinerilor căsătoriţi
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ
LUNI
08:00 - 15:00
MARȚI
08:00 - 15:00
MIERCURI
08:00 - 15:00
JOI
08:00 - 15:00
VINERI
08:00 - 13:00
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
COMPARTIMENT URBANISM
LUNI
08:30 - 13:00
MARȚI
08:30 - 13:00
MIERCURI
08:30 - 15:00
JOI – control în teritoriu
și recepție lucrări
VINERI - control în teritoriu
și recepție lucrări

TRACTĂRI AUTO
Gigi Zdrafu

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

0720 868 303
Restaurantul Duo KLASS situat în
Șag, strada CVII, nr.2 vă așteaptă zilnic cu meniuri gustoase și preparate
noi. Contact: 0742 692 443

CĂSĂTORII
Dumitraşcu Marius - Cătălin
Cu Şoşoi Olivia-Maria-Ioana
Casă de piatră!

DECESE
ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

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

Lepko Ştefania
Ficioru Maria
Drăghici Ioan
Aga Elisabeta
ISSN 2537-1274
ISSN-L 2537-1274

