DEȘEURILE NU SE COLECTEAZĂ LA PRIMĂRIE

Ca urmare a intrării în vigoare a noilor contracte individuale de ridicare a gunoiului,
revenim cu rugămintea către toți cetățenii să nu mai aducă deșeuri la Primărie. Mulțumim!
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Încă un pas important
pentru introducerea canalizării la Șag

LA SOLICITAREA primarului Flavius
Roșu, Consiliul Local Șag s-a întrunit în ședință extraordinară, în data
de 27 iunie 2018, pentru a aproba
„Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Timiș, în perioada 2014
– 2020” prin Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM).

Ședința a avut loc după ce, la nivelul
județului Timiș, primarii de comune
și orașe s-au întrunit și au stabilit următorii pași ce vor fi realizați în im- „Această sumă este destul de mare
plementarea acestui proiect strategic pentru bugetul nostru, însă Consiliul
pentru județul nostru.
Județean Timiș, ca partener în proiect, și-a asumat să susțină 75% din
În aceeași ședință, consilierii locali contribuția noastră. Așadar, vom mai
au aprobat cofinanțarea proiectului avea de plătit 32.264 euro, fără TVA”,
în procent de 2%, ceea ce reprezin- a explicat primarul Flavius Roșu. El a
tă suma de 129.058 euro (fără TVA). explicat și care sunt pașii următori:

SE ÎNFIINȚEAZĂ
POLIȚIA LOCALĂ ȘAG

„până la finele verii se va semna contractul de finanțare, așa că sunt toate
șansele ca în primăvara anului viitor
să înceapă efectiv lucrările. Din peste 40 de unități administrative, Șagul
este cuprins între primele cinci ca prioritate la nivel județean”.

La Șag se va construi
un Centru Medical Social Comunitar

REPREZENTANȚII Grupului de Acți- cu primarul Flavius Roșu. Proiectul de parcurs încă trei etape, după care
une Locală (G.A.L.) Timișul de Centrul, depus de către Consiliul Local Șag în se va putea începe construirea acesdin care face parte și comuna Șag, au cadrul sesiunii măsurii 2/6B mai are tui Centru.
făcut o vizită pe teren la noi în localitate pentru a verifica locația viitorului Centru Medical Social Comunitar
Șag. „Lucrările sunt pe drumul cel
bun. Așa cum scrie și pe pancartă,
aici se va construi Centrul. Suntem
entuziasmați de sprijinul oferit acestui proiect”, au transmis reprezentanții organizației, care s-au întâlnit

Impozite și taxe locale 2019

CONSILIUL Local a aprobat, în ședința din data de 15 iunie 2018, taxele și impozitele locale aferente anului
2019. Potrivit hotărârii, nivelul taxe-

lor și impozitelor se va indexa cu rata În ceea ce privește taxele speciale,
inflației, potrivit legii. Indexarea va fi
acestea se regăsesc în tabelul de mai
de 1,3%, iar pe lângă aceasta nu vor
fi alte măriri.
jos:

Taxe speciale stabilite de către Consiliul Local Șag
pentru anul fiscal 2019
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea taxei
Pază obștească/sistem de supraveghere video
Taxă închiriere spațiul „Baza de agrrement”
Taxă P.S.I.
Taxă închiriere cămin cultural
Taxă traversare conducte/cabluri subterane pentru branșare la utilități
Taxă copii xerox
Taxă închiriere tractor cu remorcă
Taxă închiriere buldoexcavator
Taxă urgență eliberare acte în termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv
ziua depunerii

Persoane fizice
Persoane juridice
25 lei/an
200 lei/zi
200 lei/zi
10 lei/an/gospodărie
100 lei/an
700 lei/24 ore
700 lei/24 ore
10 lei
10 lei
A4/0.20 lei/pag.
A3/0.50 lei/pag.
120 lei/oră
120 lei/oră
150 lei/oră
150 lei/oră
50 lei

50 lei

ÎN ȘEDINȚA din data de 15
iunie 2018, Consiliul Local Șag
a dat undă verde proiectului de
înființare a Poliției Locale Șag.
Potrivit proiectului, Poliția Locală
nu va avea personalitate juridică
proprie ci va funcționa ca un
compartiment distinct în cadrul
aparatului de lucru al primarului.
Următorul pas a fost ca Primăria
să solicite Agenției Funcționarilor
Publici aprobarea noii scheme de
personal și suplimentarea acestuia
cu un post. Deocamdată sunt doar
două posturi vacante din structura
Primăriei, dar s-au solicitat trei, atât
cât ar fi nevoie pentru ca Poliția
Locală să funcționeze permanent.
Competențele Poliției Locale vor fi
în domenii precum:
- ordine și liniște publică;
- circulația pe drumurile publice;
- disciplina în construcții și afișajul
stradal;
- protecția mediului.

PRIMĂRIA A CUMPĂRAT FOSTA ȘCOALĂ
GERMANĂ

FOSTA școală germană, din curtea
actualei școli și aflată în proprietatea Bisericii Catolice, a fost
achiziționată de Primăria Șag,
după lungi demersuri în acest
sens. Se deschide astfel calea către
reabilitarea și punerea în valoare a
clădirii.
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CAMERE DE SUPRAVEGHERE ÎN PARCURI

HOȚII, dar și cetățenii certați cu
bunul simț au acum motive să se
gândească de două ori înainte să
comită fapte antisociale. Primăria
Șag a extins sistemul de supraveghere video și a instalat noi camere, în mai multe puncte importante din comună, dar și în parcuri.
Imaginile surprinse vor fi înregistrate și în cazul unor nereguli, vor
fi verificate de Poliție în vederea
identificării făptașilor.

RETIM VĂ AJUTĂ SĂ
SCĂPAȚI DE
MOBILIERUL VECHI

AVEȚI mobilier vechi, saltele și covoare uzate sau alte obiecte de folosință îndelungată de care vreți să
vă debarasați? RETIM Ecologic Service SA vă oferă ocazia să o faceți!
Marți, 3 iulie 2018, un container
special pentru deșeuri voluminoase va fi amplasat lângă Primărie,
strada a II-a, între orele 08.00-11.30
pentru ca toți cei care doresc să
scape de obiectele care le ocupă
inutil spațiul să le poată depune în
condiții civilizate. Atenție: în cadrul
acestei campanii NU se colectează

deșeuri electrice și electrocasnice
și se interzice amestecarea deșeurilor voluminoase cu deșeuri periculoase, reziduale sau reciclabile.

NU ARUNCAȚI PET-URI
ÎN „CLOPOTELE VERZI”!

ÎNCĂ DE LA instalarea lor în comună, „clopotele verzi” au fost folosite
greșit de numeroși cetățeni care au
crezut că se pot
arunca orice fel
de sticle, fie ele
din sticlă, fie din
material plastic. Or, Primăria și RETIM au
specificat clar
că acestea sunt dedicate exclusiv
colectării sticlei și nu plasticului!
Așadar, rugăm pe toți cetățenii
să nu mai arunce sticle de plastic
(PET-uri) în clopotele verzi. Pentru
acestea din urmă există sacii galbeni, unde se pot presa și depozita
cu ușurință.

Final de an școlar la Șag

CLOPOȚELUL a sunat pentru ultima oară în acest an școlar, anunțând
mult-râvnita vacanță de vară. După
un an de muncă și studiu, elevii Școlii
Gimnaziale Șag au ieșit la careu pentru a-și primi binemeritatele premii și
mențiuni. Cei mai emoționați au fost
părinții și bunicii veniți să-i susțină pe
tinerii învățăcei.
Ropote de aplaude au primit premianții fiecăeri clase, care s-au distins
prin rezultatele excelente la învățătură. În mod deosebit, tinerii Antal Andrei și Dobridoreanu Daniel, din clasa a VIII-a, au fost desemnați cei mai
buni din școală, reușind să obțină 10
pe linie.
REZULTATELE LA EVALUAREA
NAȚIONALĂ
Pentru elevii de clasa a VIII-a, emoțiile au fost cu atât mai mari cu cât au
trecut prin primul lor mare examen
al vieții, Evaluarea Națională. Din cei
17 candidați înscriși s-au prezentat la
examen 16, iar dintre aceștia jumătate au promovat cu medie peste 5.
Cele mai bune note au fost de 8.55
și 8.60 și au fost obținute de cei mai
buni doi elevi ai școlii.
NOUL AN ȘCOLAR
Anul şcolar 2018-2019 va începe pe
10 septembrie şi va avea 34 de săptămâni:
• semestrul I - 10 septembrie 2018 - 1
februarie 2019;
• semestrul al II-lea - 11 februarie
2019 - 14 iunie 2019.
Vacanţele elevilor din toate ciclurile
de învăţământ sunt programate astfel:
• vacanţa de iarnă, în perioada 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019,
• vacanţa intersemestrială între 2 şi
10 februarie 2019,
• vacanţa de primăvară, între 20 aprilie şi 5 mai 2019
• vacanţa de vară, din 15 iunie până în
15 septembrie 2019.
Clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar
beneficiază de vacanţă în săptămâna
27 octombrie - 4 noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în
data de 31 mai 2019, iar pentru clasa
a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Premii și mențiuni obținute de elevii
Școlii Gimnaziale Șag, clasele V-VIII,
în anul școlar 2017 - 2018
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nume și prenume

Media Premii/Mențiuni

CLASA a V-a
CHIRICI Georgiana-Ariana
9,81
KANALAS Maria-Ghizela
9,75
RAICU Florentina-Nicoleta
9,65
VIRAG Andrei
9,43
BRAȘOVEANU Robert-Andrei
9,34
MARITESCU Elena-Maria
9,06
MRACICI Milorad
9,03
CLASA A VI-A
CHIRILĂ Andra Iulia
9,90
CRĂCIUN Carina
9,90
ROHANKA Andra-Vanessa
9,90
PAPUC Deian Gabriel
9,86
IANCIC David
9,80
SUIUGAN Cecilia Melinda
9,60
HODINESCU Răzvan Andrei
9,36
CLASA A VII-A
GHERMAN Rebeca
9,79
VIRAG Monica
9,70
DRAGOMIR Iulia Maria
9,05
CÂMPEANU Andrei Tudor
9,02
CLASA A VIII-A
ANTAL Andrei
10,00
DOBRIDOREANU Daniel
10,00
KOCSIS Melinda Carla
9,69
PURȘAGA Manuela Claudia
9,66
NYAGUI Arpad Denis
9,61
MĂTĂȘEL Patricia Anamaria
9,52
GHERAI Larisza Beatrix
9,47
BIROU Elena Andrada
9,27

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune I
Mențiune II
Mențiune III
Mențiune IV
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune I
Mențiune II
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune I
Excelență
Excelență
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiunea I
Mențiunea II
Mențiunea III

A doua etapă de dezinsecție aeriană

ÎN DATA de 25 iunie 2018, de la ora

țarilor, căpușelor și muștelor, ce s-au

19, s-a efectuat a II-a etapă de dezin-

înmulțit exponențial pe fondul umi-

secție aeriană pe raza comunei Șag.

dității ridicate din luna iunie. În cazul

S-au folosit insecticide împotriva țân-

în care va fi necesară o a treia acțiune

de acest gen, Primăria Șag are opțiunea de a o realiza până la finele acestei veri.
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Zâmbete și multă voie bună, de 1 iunie
ANUL acesta, ziua de 1 iunie a fost
una specială pentru elevii Școlii gimanziale Șag și a grădiniței.

TIMIȘUL ȘAG
A PIERDUT LA LIMITĂ
CUPA ROMÂNIEI
LA FOTBAL
ÎN SEARA ZILEI de 13 iunie 2018,
stadionul Dan Păltinișanu din Ti-

În cadrul „Cupei 1 iunie” au fost or-

mișoara a fost gazda finalei Cupei

ganizate numeroase concursuri dis-

României, faza pe județul Timiș,

tractive ce i-au atras ca un magnet.

disputată de C.S. Timișul Șag, ce a

În curtea școlii s-au ținut concursuri
de atletism, îndemânare pe biciclete,
role sau kendama. În schimb, cei mici,
de la grădiniță, au desenat pe asfalt.

La final, câștigătorii competițiilor au
primit diplome din partea organizatorilor, iar Primăria s-a asigurat să nu

terminat pe locul secund în Divizia
D și liderul din Seria I a Campionatului Județean – Liga a V-a, A.S,
Fortuna Becicherecu Mic. Partida,

lipsească sucul și înghețata pentru

jucată pe o ploaie mocăneasca a

toți.

fost foarte spectaculoasă, ambele

În cantonament cu tinerii fotbaliști

AU MUNCIT, au fost ambițioși, au
jucat bine și acum sunt răsplătiți! Tinerii fotbaliști de la Timișul Șag, grupa Juniori D (2004-2005), au plecat
în cantonament la mare, timp de o
săptămână, la Costinești. Însoțiți de
antrenorul Damian Florin și Adrian
Ianoșev, ei au avut parte de antrenamente dar și de momente de relaxare
și distracție.
De asemenea, pe 26 iunie, grupa
2010 a plecat în cantonament de trei
zile la Moneasa. Transportul, cazarea
și masa au fost suportate de Primăria
Șag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna iunie 2018

Hotărârea nr. 41/15.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna iunie 2018;
Hotărârea nr. 42/15.06.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în comuna
Șag;
Hotărârea nr. 43/15.06.2018 privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 824 mp teren înscris în CF
400264 Șag, cu nr. Cad. Vechi A263/1/1/27
Hotărârea nr. 44/15.06.2018 privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 881 mp teren înscris în CF
401347 Șag, cu nr. Cad. Vechi A263/1/1/71
Hotărârea nr. 45/15.06.2018 privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șag 2014 –
2020;
Hotărârea nr. 46/15.06.2018 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în
suprafață de 954 mp identificat în CF nr. 44059 Șag, de pe Partenie Ioan pe Lazăr Emanoil și soția Lazăr Diana-Larisa;
Hotărârea nr. 47/15.06.2018 privind aprobarea înființării la nivelul Primăriei Șag a unei structuri de poliție
locală și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului Poliție locală a comunei
Șag;
Hotărârea nr. 48/15.06.2018 privind derularea proiectului „Reconstrucția ecologică”;
HCL extraordinară din data de 27.06.2018
Hotărârea nr. 49/27.06.2018 privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă canal și apă uzată din Județul Timiș, în perioada 2014-2020” prin POIM și asocierii Comunei Șag
prin Consiliul Local al Comunei Șag cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea asigurării cofinanțării proiectului;
Hotărârea 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”.

grupări dând totul pentru victorie, și pentru a intra astfel în faza
națională a competiției. Fortuna a
condus de două ori, cu 1-0 și 2-1,
dar Timișul Șag a revenit de fiecare dată. Până în minutul 90, Dan
Roman de la Becicherec și Ciprian
Palade de la Șag au dus scorul la

1-1, iar în cele două reprize de prelungiri, Dragan Paulevici și Bogdan
Morosanu au făcut 2-2. În cele din
urmă câștigătoarea s-a decis la loviturile de departajar, unde Fortuna Becicherecu Mic, s-a impus cu
5-4, din cele 10 execuții.

ÎNSCRIERI LA ANTRENAMENTE DE KARATE
TINERII pasionați de karate au
acum posibilitatea să urmeze acest
sport chiar la noi în comună. Sportivul Florin Tarhon (centură neagră
– 1 dan) organizează antrenamente de karate în fiecare zi de miercuri și vineri, de la ora 18:30, pe terenul sintetic din curtea școlii. Cei
care doresc să se înscrie o pot face
apelând la nr. tel 0751/275533.
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Prima conferință preoțească din acest
an, la Mănăstirea Timișeni-Șag

MIERCURI, 30 Mai, la Mănăstirea Timișeni-Șag din cadrul Arhiepiscopiei
Timișoarei a avut loc prima conferință preoțească din acest an, dedicată
Centenarului Marii Uniri, la care au
participat preoții din Protopopiatele
Timișoara I și II, Deta și Sânnicolau
Mare.

Lucrările conferinței au debutat în
biserica cu hramul Tăierea Capului Sf.
Ioan Botezătorul, unde un sobor de
preoți au săvârșit Acatistul Mântuitotului nostru Iisus Hristos. A urmat
conferința susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care
a vorbit despre contextul internațional istoric și social, premergător Marii Uniri de la 1918, precum și despre
contribuţia Bisericii la promovarea

conştiinţei naţionale a poporului român şi la făurirea statului român unitar modern. De asemenea, Arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din
eparhie a rostit o scurtă rugăciune
de pomenire, pentru toți eroii, luptătorii și făuritorii Marii Uniri, care prin
jertfa lor au creat România de astăzi.
Cu acest prilej Marius Covaci, preot
slujitor la catedrala mitropolitană din
Timișoara a citit o scrisoare găsită în
ranița unui soldat ucis în Carpații de

Curbură, pe Muntele Sorica și care
exprima cu emoție dorința românilor
pentru înfăptuirea Marii Uniri.
Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română Anul omagial al unităţii
de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri
din 1918, iar conferințele preoțești
din Mitropolia Banatului se subscriu
acestei teme.

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
i.i. SUIUGAN CORNEL

Atelierul de creație
„Icoana, în suflet de copil”, la Parohia Șag

35 de copii din Șag au ales să-și înceapă vacanța de vară prin participarea la activități creative și recreative.
Astfel, timp de o săptămână, cei mici
au reușit să realizeze o simbioză între
materiile realiste și cele din aria creativ-artistică, participând cu mult interes, împreună cu părinții sau bunicii
lor, la atelierul de pictură pe sticlă intitulat „Icoana, în suflet de copil”.
În cadrul acestui atelier creativ și interactiv, copiii au avut oportunitatea
de a învăța: noțiuni de bază despre
arta naivă; tehnica de lucru a icoanelor pe sticlă; ce înseamnă tradiția iconografică, cum se transmite
și importanța ei în creștinism; cum
să combine culorile pentru a obține
nuanțele potrivite; cum să folosească
instrumentele și materialele specifice
picturii pe sticlă. Tot în cadrul acestei
activități de educare prin artă, cei
mici, pe lângă faptul că s-au relaxat în
timp ce pictau, au învățat să lucreze
în echipă și să socializeze cu ceilalți
copii.
„În aceste zile, Parohia Ortodoxă Șag,
în parteneriat cu Primăria și Școala
Gimnazială Șag, desfășoară prima
ediție a atelierului de creație, denumit „Icoana, în suflet de copil”. Am
avut bucuria ca, timp de o săptămână, curtea bisericii noastre să fie
animată de un număr de 35 de copii,
care au ales să-și înceapă vacanța de
vară nu în alt mod, ci prin rugăciune,
știind faptul că icoana este o rugăciune pictată. Totodată, încercăm ca

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

acestor copii să le punem spre meditație această taină a bisericii noastre,
care este icoana”, a menționat părintele paroh Florin Băran.
Fără echivoc, creativitatea este un
proces de învățare aparte, iar introducerea unei ponderi mai mari de
activități artistice în programul zilnic
de studiu al copiilor, eficientizează
procesul de învățare al acestora. Nu
întâmplător toți copiii sunt entuziasmați de aceste activități creative,
care, pe lângă faptul că destind, dezvoltă imaginația și gândirea, contribuind la dezvoltarea personal, la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor
dintre ei.

ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

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

CĂSĂTORII
Samoilă Heronimus Silviu cu
Handa Maria
Zavada Andrei Iosif cu
Racoviță Daniela
Casă de piatră!
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