CURĂȚENIE DE PAȘTI

În pragul sărbătorilor pascale, facem apel la toți gospodarii satului să dea tuturor un exemplu de curățenie și rânduială,
așa cum se obișnuiește în Banat.
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Prioritățile comunei, puse pe tapet
împreună cu cetățenii comunei Șag

ÎN DATA de 17 martie 2018, în sala
de Consiliu din cadrul Primăriei Șag
a avut loc o ședință cu cetățenii în
care s-au discutat teme de actualitate
pentru comuna noastră, s-au propus
soluții și s-au tras concluzii importante pentru acțiunile viitoare ale administrației locale.

La întrunire au participat peste 100
de cetățeni, dar și membri ai administrației locale, primarul Flavius Roșu,
viceprimarul Florin Luca și consilieri
locali. De asemenea, au fost invitați
să participe domnul Arimia Florin manager de proiect pentru rețeaua
de apă-canal și domnul Negreanu
Dorin - șef serviciu economic al companiei RETIM.
NOILE CONTRACTE RETIM
Una dintre problemele importante
aflate pe agenda de discuție cu cetățenii a fost tema colectării deșeurilor pe raza comunei. Domnul Dorin
Negreanu, șef serviciu economic al
companiei RETIM, a prezentat care
este stadiul semnării noilor contracte
de colectare și condițiile ce intră în
vigoare odată cu acestea. S-a cerut
părerea cetățenilor cu privire la graficul de colectare ce urmează să fie
definitivat în scurt timp și s-a discutat
despre modul de colectare selectivă.
În completare, primarul Flavius Roșu
a explicat că au fost achiziționate
8 containere de deșeuri tip clopot,
pentru deșeuri reciclabile, ce vor fi
amplasate în diferite puncte ale comunei. În acestea nu se vor arunca
deșeuri menajere sau vegetale. Reprezentantul RETIM a avertizat că, cetățenii care nu vor respecta indicațiile
de depozitare a deșeurilor, separate,
nu li se vor ridica pubelele.
PROIECTUL DE CANALIZARE ARE
ȘANSE MARI SĂ ÎNCEAPĂ ÎN 2018
Pentru a lămuri situația proiectului
de introducere a canalizării la Șag,
Primăria l-a invitat la ședință pe
domnul Arimia Florin - manager de
proiect pentru rețeaua de apă-canal
AQUATIM. Acesta a explicat că, potrivit angajamentelor față de Uniunea Europeană, toate localitățile din

înaintat Consiliului Local Șag propunerea de înființare a unui serviciu de
transport public local. Acesta va putea fi concesionat către un operator
privat, întrucât simulările făcute arată că nu este economic viabil pentru
Primărie să înființeze o societatea
de transport similară celei din Giroc,
întrucât traficul de pasageri nu este
suficient de mare în timp ce bugetul
Șagului este incomparabil mai mic.
În această formulă, începând cu anul
2019, Primăria ar putea oferi gratuitate pentru elevi și pentru pensionari. De asemenea, se are în vedere
că pentru elevi există și posibilitatea
ca aceștia să fie transportați gratuit la școlile din Timișoara de către o
județul nostru vor trebui racordate terminarea orelor de curs. S-a pus societate înființată de Asociația de
la canalizare până cel târziu în anul problema modului de organizare și Dezvoltare Intercomunitară „Polul de
2023. Din fericire, Șagul este prioritar a costurilor efective. S-a convenit ca Creștere Timișoara” în acest scop.
în planul de investiții al Aquatim, fi- domnul director al Școlii Gimnaziaind localitate periurbană și de aceea le Șag, prof. Radu Cosmin, să fie res- PROIECTE PRIORITARE PENTRU
este într-un stadiu avansat. Dacă toa- ponsabil de proiect și să se înființeze 2018
te procedurile rămase vor decurge în serviciul afterschool dacă există un Nu în ultimul rând, s-au discutat promod normal, în acest an se va desem- minim de 12 solicitări din partea pă- iectele propuse a fi realizate în 2018na o firmă constructoare și ar putea, rinților. Cei interesați vor trebui să ia 2019 și s-a analizat posibilitatea de a
spre finele anului, să înceapă lucrările legătura cu domnul director.
le realiza în funcție de prioritățile ceîn teren.
tățenilor. Practic, în unanimitate s-a
SOLUȚII PENTRU TRANSPORTUL ales ca proiect prioritar construcția
AFTERSCHOOL PENTRU ELEVI
PUBLIC
pieței agroalimentare, iar dintre cele
La apelul Primăriei au venit la ședin- O problema arzătoare pentru mulți trei locații propuse, una singură a înță și părinți interesați de înființarea locuitori din Șag care fac naveta la Ti- deplinit toate criteriile, fiind indicată
serviciului de afterschool. Primarul mișoara este transportul public local. de majoritatea covârșitoare a celor
Flavius Roșu a arătat că există toată S-au pus în dezbatere mai multe va- prezenți: la capătul stadionului, la indisponibilitatea pentru a-i sprijini pe riante, dar toate presupun subvenții tersecția străzilor a II-a cu a XI-a, unde
părinții care muncesc și nu au posi- de la bugetul local. În aceste condiții, există și cel mai bun vad comercial.
bilitatea să se ocupe de copii după primarul Flavius Roșu a explicat că a Primarul a dat asigurări că lucrările
pot începe foarte repede, întrucât
există buget aprobat și proiectul este
gata, iar valoarea nu este mare.

În pragul Sfintelor sărbători pascale,
Primăria și Consiliul Local Șag
vă transmit cele mai frumoase gânduri și urări de
sănătate și fericire! Hristos a înviat!

În fine, s-a discutat despre proiectele
ce vor fi derulate în acest an, dintre
care amintim: Reabilitarea, modernizarea și dotare Căminului Cultural;
Construirea Centrului Social Medical
Comunitar; Extinderea și etajarea
Grădiniței; construcție trotuare din
beton pe ambele părți, pe străzile I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,XV, XVI, XVII, XVIII; Parc în Zona Mănăstire; Iluminat public pe tehnologia LED; Pietruire drumuri și asfaltări;
Implementarea sistemului de supraveghere video în întreaga comună.
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Adunarea Generală a membrilor
Polului de creștere Timișoara

CURĂȚENIA DE
PRIMĂVARĂ

LUNI, 2 APRILIE 2018, pe toate străzile comunei va avea loc o
amplă campanie de curățenie de
primăvară, prin care vor fi ridicate
deșeurile vegetale. Toată lumea
este rugată ca până luni, 2 aprilie
2018, dimineața, să scoată la drum
crengile și resturile de vegetație.
Facem apel ca toate acestea să nu
mai fie scoase după ora 08:00 pentru că nu vor mai fi ridicate!

AMENZI PENTRU LIPSA
CURĂȚENIE

CU OCAZIA curățeniei de primăvară din data de 2 aprilie 2018, o
echipă a Primăriei va lua la pas
toate străzile din localitate pentru
a identifica nereguli cu privire la
Regulamentul de curățenie pe domeniul public. Vor fi identificate,
fotografiate și se vor întocmi procese de constatare peste tot unde

se vor găsi materiale de construcții,
deșeuri, caroserii de mașini, moloz,
lemne, etc. pe domeniul public.
Cei care nu le ridică vor primi avertizare, urmată inevitabil de amendă. „Nu mai putem continua așa!
Unii abuzează de-a dreptul de domeniul public, depozitând la drum
tot ce nu le trebuie sau ce îi încurcă prin gospodărie. Singura soluție
este amenda!” a declarat primarul
Flavius Roșu care a menționat că
nu va fi scutit absolut nimeni.

Îți iubești comuna?
Fii un cetățean responsabil!
• Desfundă-ți podețul!
• Curăță-ți șanțul și
spațiul din fața casei!
• Curăță și văruiește pomii
din dreptul gospodăriei!
• Repară-ți gardul!
• NU arunca gunoaie pe
spațiul public!

ADUNAREA Generală a Asociaților
(AGA) a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”, asociație din care face parte
si comuna Șag. La ședință a participat și primarul Flavius Roșu, alături
de primarii asociației din comunele
interurbane dar și edilul Timișoarei.
În cadrul ședinței au fost dezbătute
mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii din zona preurbană
precum și proiecte ce urmează sa fie 2018-2019 elevii vor beneficia de
implementate cu fonduri europene , acest serviciu. În principiu va fi o curbeneficiari fiind localitățile membre

să pe zi, cu plecare dimineața din Șag

ale asociației.

și întoarcere în jurul prânzului din
Timișoara. „Programul îl vom stabili

Dintre cele mai importante proiecte

împreună cu elevii și părinții. L-am

de care beneficiază și comuna Șag

întrebat pe domnul primar Nicolae

sunt:

Robu care vor fi costurile suportate

propunerea primarului Flavius Roșu,
membrii asociației au fost de acord
să se achiziționeze două scene, pe

de comuna noastră, iar acesta mi-a
lângă cea propusa, de mari dimen1. Rețeaua regională de piste de răspuns că încă nu s-a discutat in
siuni, și una de dimensiuni mai mici.
biciclete. Aceasta prevede și o pistă consiliul director, dar cel mai probaMotivul este că multe localități au nede biciclete pe traseul Timișoara - bil comunele beneficiare vor achita
voie de scenă în același timp, ruga fiȘag – Mănăstire – Giroc.
salariul șoferului si combustibilul”, a
ind cel mai important eveniment din
declarat primarul Flavius Roșu.
an și de multe ori se suprapune între
2. Transport școlar gratuit în zona
diferite localități.
periurbană. Proiectul include și co- 3. Achiziționarea unei scene mobimuna Șag, de el urmând să benefici- le cu dotări aferente (scenă, sunet,
„Mă bucur că întâlnirea a fost una
eze elevii care studiază la Timișoara. lumini, imagine, mijloc de transport
constructivă și benefică pentru toate
Toate localitățile membre au fost de dedicat). Această scenă va fi folosită
localitățile membre”, a încheiat priacord cu proiectul, iar cel mai pro- de toate localitățile membre, iar la
marul nostru.
babil de la începutul anului școlar

Proiectul „Eco Timiș”
prinde contur la Șag

ASOCIAȚIA pentru Dezvoltarea Turismului în Timiș (APDT) a început
să lucreze din plin la proiectul „Eco
Timiș”, ce are scop dezvoltarea malurilor râului Timiș în scop turistic. Reprezentanții Asociației au avut o vizită de lucru în comuna noastră, alături
de primarul Flavius Roșu, și s-au pus
la punct detalii cu privire la amenajările ce urmează să fie făcute în zona
plajei.
Cu sprijinul autorităților locale vor
fi montate foișoare, mese, scaune și
umbrare la plajă, băncuțe, coșuri de
gunoi sau spații dedicate pescarilor.
De asemenea, se va trasa o pistă ciclabilă pe traseul natural oferit de
malurile râului Timiș între Șag, Giroc

și Moșnița Nouă. Nu în ultimul rând,
se vor achiziționa 6 ambarcațiuni de
kaiac-canoe pentru a încuraja acest
sport.
Proiectul Eco Timiș este finanțat de

Uniunea Europeană în cadrul cooperării transfrontaliere și are ca parteneri APDT (România), Centrul de
voluntari Pancevo, Camera de Comerț Pancevo și Asociația Miltonia
(Serbia).
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O nouă participare la festivalul-concurs
„Lada cu Zestre”

COMUNA Șag a participat cu succes
la Festivalul-concurs “Lada cu zestre”
care s-a desfășurat în data de 18 martie 2018 în localitatea Gătaia. Artiștii
noștri au participat la următoarele
secțiuni și subsecțiuni:

1. SECȚIUNEA COREGRAFIE:
Subsecțiunile:
a) Dansuri de fete – categoria peste
14 ani, 11 fete din cadrul Ansamblului “Timișul Șăgean”, instructor Jicheran Daniela;
b) Formații mixte de dansuri – categoria 8-14 ani, 8 perechi din cadrul
Ansamblului “Timișul Șăgean”, instructor Mali Adrian;
c) Soliști – dansatori perechi – 1 pereche formată din dansatorii: Ungu- format din următoarele membre:
reanu Cristian și Mali Casandra.
Chirici Ariana – 11 ani, Marițescu Maria – 11 ani, Vieriu Gabriela – 15 ani,
2. SECȚIUNEA MUZICALĂ:
Buda Iasmina – 16 ani și Faul Romina
Subsecțiunile:
– 17 ani, instruite de profesorii: Hala) Grupuri corale – Grupul coral a fost mai Isabela, Chirici Cristi și Kiss Attila;

DESZĂPEZIRE
EFICIENTĂ
ZĂPADĂ căzută din abundență
în luna martie nu a prins
nepregătite autortitățile locale
din Șag. Dimpotrivă, după fiecare atenționare meteo de vreme
nefavorabilă, s-a acționat prompt
pentru a avea toate utilajele
pregătite, iar atunci când a nins,
s-a intervenit din timp pentru a
asigura circulația pe toate drumurile publice de pe raza comunei,
precum și pe trotuarele din fața
instituțiilor publice. Acesta a fost

b) Soliști vocali – Chirici Ariana – 11
ani.
Rezultatele concursului nu au fost
încă publicate. Le urăm tuturor participanților mult succes!

Balul de Ziua Femeii

A FOST distracție pe cinste la Balul
de Ziua Femeii, organizat și în acest
an de Primăria și Consiliul Local Șag.
Evenimentul a avut loc în data de 8
martie la Căminul Cultural, începând
cu ora 19:00.

Sala a fost plină iar atmosfera a fost
una destinsă, s-a vorbit, glumit și s-a
dansat până seara târziu. Atmosfera
a fost întreținută de formația Ovidiu
Balcu și soliștii Doru Petrean și Gigi
Cărășanu. Intrarea a fost liberă iar cei
care au dorit au putut rezerva o masă contra-cost.
și au consumat produse de la bufet,

Mulțumiri tuturor celor care au participat!

Seară duhovnicească
la Mănăstirea Partoș

ÎN DUMINICA a 4-a a Postului Sfintelor Paști, la vremea Vecerniei, s-a
săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru
credincioșii comunității duhovnicești
de la Mănăstirea Partoș. Pe lângă
creștinii din satul Partoș au participat numeroși credincioși din Banloc,
Deta și Timișoara, veniți la Mănăstirea
Sfântului Iosif pentru a primi binecuvântare și mângâiere de la sfântul
ocrotitor al Banatului. Corul parohiei
comunei Șag, care a sosit la Mănăstirea Sfântului Iosif de la Partoş, însoțit
de preotul paroh Florin Băran și primarul localității Șag, Flavius Roșu, a
cântat la slujba Sfântului Maslu.
Din soborul de slujitori au făcut parte
arhim. Simeon Stana, exarhul mănăs-

ieromonahul Varlaam Almăjanu,
au participat și preotul Ionuț Petru
Scripciuc de la Parohia Landsberg
din Arhiepiscopia Ortodoxă Română
a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, preotul Marcel Nicolae Moclinda
de la Parohia Șipet și diaconul Ioan
Csudor de la Parohia Partoș.

tirilor din Arhiepiscopia Timișoarei,
părintele Marius Florescu, redactor
al revistei „Învierea” a Arhiepiscopiei
Timișoarei, care a și rostit cuvântul de
învățătură, evidențiind necesitatea
imitării lucrării de milostenie, reprezentată prin Pilda Samarineanului
milostiv, din cea dintâi Evanghelie
citită la Taina Sfântului Maslu. De asemenea, pe lângă părintele stareț,

Credința, compasiunea și filantropia
au fost virtuțile care au însuflețit inimile credincioșilor prezenți la seara
duhovnicească de la Mănăstirea Partoș, confirmând și continuând lucrarea de zidire sufletească statornicită
de ani buni prin activitatea ieromonahului Varlaam Almăjanu în Casa
Sfântului Iosif de la Partoș. (Arhim.
Simeon Stana, Ziarul Lumina)

cazul și la ninsoarea din data 22-23
martie, când s-a intervenit, de asemenea, foarte prompt.

LOCURI DE MUNCĂ
MAGAZINUL La Doi Pași angajează vânzătoare! Mai multe relații la
tel 0744394282!
CENTRUL de Îngrijire Persoane
Vârstnice din Șag caută oameni
devotați pentru postul de infirmieră. Se oferă salariu motivant, prime, bonusuri. Pentru informații suplimentare apelați tel. 0728464611
sau veniți la sediul firmei de pe
strada XI nr. 123, Șag.
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Urări pascale
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Învierea Domnului este, pentru creștinii de
pretutindeni, o
sărbătoare a reculegerii și un
prilej de liniște
sufletească.
Este un moment care ne
apropie de familie și de care îmi doLumina sfintei Învieri a Domnului resc
nostru Iisus Hristos să aducă multă să vă bucurați împreună cu toți cei
sănătate, iubire, liniște sufletească și dragi.
pace în inimile și casele tuturor cre- Hristos a înviat!
dincioșilor. Vă dorim să petreceți Sfintele Sărbători pascale înconjurați de
Prefect Eva-Georgeta Andreaş
familie și prieteni, iar Lumina Învierii
să vă călăuzească pașii spre tot ce e
mai bun! Sfinte sărbători pascale bi„Hristos a înviat din morți cu moartea
necuvântate!
pe moarte calcând, și celor din morminte viață dăruindu-le” (Troparul ÎnPrimar,
vierii).
Flavius Roșu
An de an, noaptea de Paști ne aduce
lumină și bucurie sfântă în viața noastră.
PenFie ca lumina Întru această
vierii Domnului
noapte de
să vă aducă în
taină, „Prazsuflete speranță,
nic al Prazîn case liniște și
nicelor
și
în familie pace.
Sărbătoare
Vă urez ca sărbăa Sărbătoritoarea Paștelui
lor”, ne-am
să vă găsească
pregătit
în armonie, cu
sufletește
sănătate și belșug!
de-a lungul Postului Mare, hrăninHristos a înviat!
du-ne cu lumina rugăciunii, a nevoViceprimar,
ințelor și a Sfintelor Taine, pentru ca,
Florin Luca
înveșmântați în „haina de nuntă”, să
intrăm întru bucuria Domnului nostru. Astăzi, cu toții devenim „purtători
de lumină” şi cu sufletele luminate
suntem chemaţi să intrăm și să cinăm împreună cu Hristos cel Înviat
la Sfânta Liturghie ospățul ceresc
al bucuriei nesfârșite a biruinței Lui
asupra morții veșnice. Învierea Domnului Hristos ne arată, tuturor, rostul
dumnezeiesc al vieții noastre. Oricâte
suferinţe am avea, oricâte încercări
ar veni peste noi, oricât de mult am
Învierea Domnului Iisus Hristos este fi copleşiţi de necazuri, ziua de Paşti
prilej pentru a fi mai îngăduitori, mai rămâne, pentru noi, lumină, speranţă
buni și mai dornici de a ne înțelege şi mângâiere de la Hristos cel Înviat,
unii pe alții. Sper ca cea mai veche și dăruind un sens mântuitor tuturor
importantă sărbătoare a creștinătății încercărilor vieții noastre. Atmosfera
să vă întărească încrederea și speran- aceasta plină de pace şi de fericire a
ța într-o viață mai bună pentru întrea- acestei nopţi sfinte defineşte existenga familie. Vă doresc, din toată inima, ţa noastră de creştini. Astăzi, lumina
sărbători fericite, liniște sufletească, pe care o purtăm în suflete şi bucuria
o viață plină de satisfacții și împliniri acestui praznic strălucesc pe feţele
noastre, iar mulțimea de făclii lumialături de cei dragi. Paște fericit!
noase care înconjoară bisericile noastre umplu lumea întreagă de bucurie
Călin Dobra
şi de încredere în ajutorul Celui care a
Preşedintele Consiliului
pătimit, a murit și a înviat pentru noi.
Judeţean Timiş
Cu prilejul Sfintelor Paști, vă adresăm
tuturor doriri de sănătate și mântuire,

•

•

•

pace și bucurie, dimpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat!
preot Florin Băran
parohul Bisericii Ortodoxe Șag

•

Cristos a Înviat! Aleluia!
Krisztus feltámadt! Alleluja!
Der Heiland ist erstanden! Alleluja!
Dragi creștin din comuna Șag!
La invocația ”Cristos a Înviat!” rostită
de Înaltpreasfințiții episcopi sau preoți creștini comunitățile creștine în
perioada pascală nu se gândesc, oare
care este răspunsul ci răspunde promt și concis ”adevărat că a înviat”.
Acesta este misterul credinței creștine Învierea Domnului nostru Isus
Cristos.
Aducând astfel Isus Cristos lumii creștine vestea ca să nu ne temem el a biruit moartea. Astfel moartea și păcatul numai are putere asupra noastră
de aceea putem să spunem că:
Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne veselim
într-însa. Aleluia!
Să ne rugăm:
Dumnezeule, care, prin biruinţa Fiului tău unul-născut asupra morţii, neai deschis astăzi porţile vieţii veşnice,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, sărbătorind învierea Domnului, să înviem,
prin înnoirea Duhului tău, în lumina
vieţii. Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin. Aleluia!

Cabinetul stomatologic DR. CHIRILĂ
GABRIELA, str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical)
efectuează tratamente stomatologice
şi prin Casa de Asigurări de Sănătate
în limita unui plafon disponibil. Tel:
0722.163.945

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
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

TRANSPORT AGABARITIC
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Din partea comunității romano-catolice din Șag vă doresc: ”Sărbători Pascale binecuvântate”
A sági Romai Katolikus egyházközség
nevében kivánok: ”Kellemes húsvéti
ünnepeket!”
Im Namen der Schager Römisch Katholischen Gemeinde wünsche ich Ihnen:
”Gesegnete Osterfest!”
Wonerth László
Plébános, Pfarrer
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