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S-a lansat licitația
pentru modernizarea
drumurilor în Șag
Autoritățile locale au lansat, în data de 24 septembrie, licitația pentru
proiectarea și execuția de lucrări pentru proiectul de ”Reabilitare și
modernizare străzi în comuna Șag, județul Timiș”. Astfel, toate firmele
interesate să realizeze aceste lucrări au la dispoziție mai bine de două
săptămâni să își depună ofertele, iar în data de 11 octombrie 2019
urmează să fie deschise ofertele.
Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 6 luni pentru realizarea
proiectării și a execuției lucrării, iar perioada de garanție acordată lucrării
este de 3 ani.
Valoarea estimată a investiției se ridică la 3.535.333,56 lei +TVA, iar
fondurile sunt alocate de la Guvernul României prin PNDL2.

Modificare în traseul și orarul
autobuzului M46

Se pregătește petrecerea
de Kirchweih

Orar modificat pe linia M46, odată
Va fi o zi plină de muzică, dans și
voie bună, la sărbătoarea Kirchweih-ul
cu începerea anului școlar. Primăria
din Șag. Comunitatea Romano Catolică
Șag, cu sprijinul Societății de Transport
din Șag - Forumul Democrat al
Public Timișoara, vine în întâmpinarea
Germanilor invită locuitorii comunei să
elevilor care fac naveta pentru a ajunge
ia parte la activitățile desfășurate în cadrul
la școlile din oraș.
acestei sărbători, după cum urmează:
Astfel, s-a stabilit ca traseul liniei
M46, pentru cursa cu plecare la ora
Sâmbătă, 28 septembrie
7.00 din Șag, să fie prelungit până în
Ora 14 - Parada Alaiului de
Piața Mocioni (Sinaia), cu sosire la ora din Piața Mocioni la ora 14.20 și va
Kirchweih
7.17. Pentru retur, autobuzul va pleca ajunge la Șag la ora 14.52.
Ora 15 – Slujba religioasă la Biserica
Catolică Șag
Ora 15.30 – Program cultural
în Parcul Central din fața Bisericii
Catolice, susținut de formația de
dansuri Edelweiss din Deta și ansamblul
Termenul până la care se poate plăti cea de-a doua tranșă a taxelor și
de dansuri Banater Rosmarein
impozitelor locale aferente anului 2019 expiră în data de 30 septembrie 2019.
Ora 16.00 – Servirea mesei în curtea
După această dată, încep să curgă penalitățile, de 1% pe lună, calculate pentru
Căminului cultural Șag
fiecare zi de întârziere. După
Ora 16.30 – petrecere cu dans
această dată Primăria are
Programul muzical de Kirchweih este
obligația să pregătească și să
oferit de fanfara Banater Musikanten.
trimită datornicilor somații
”Mulțumim tuturor celor care ne-au
de plată și titluri executorii.
sprijinit,
în mod deosebit părinților,
Pentru a evita aplicarea
perechilor în port popular și tinerilor
de penalități, reprezentanții
care păstrează și promovează patrimoniul
autorităților locale fac apel
cultural și tradițiile populației germane
la cetățeni și îi roagă să își
din Banat. Recunoștința noastră
achite la timp contribuțiile.
deosebită se adresează autorităților

Atenție la plata taxelor
și impozitelor locale

publice care ne-au susținut festivitatea:
Forumul Democrat al Germanilor
din România, Departamentul pentru
Relații Interetnice la Secretariatul
General al Guvernului României, dar
și Consiliului Local și Primăriei Șag,
partenerilor și sponsorilor noștri”, este
mesajul organizatorilor Kirchweih- ului.

Emoții la început de an școlar

Am un vis, să fiu artist
Toți copiii și tinerii din comuna
noastră care visează să urce pe scenă și să
savureze gustul succesului au acum ocazia
să își demonstreze talentul. Sâmbătă, în 5
octombrie, la Căminul Cultural Șag, va
avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului
Național de Interpretare ”Am un vis – Să
fiu artist”.
Festivalul va avea mai multe secțiuni,
respectiv pop-rock, folclor/etno și

Cu zâmbete, bucurie și emoție, elevii,
părinții, dascălii și reprezentanții autorităților
locale s-au adunat, în 9 septembrie, la

învață la școala noastră, iar în urma unei
acțiuni de colectare, a reușit să strângă din

Căminul Cultural din Șag, acolo unde a avut
loc festivitatea de deschidere a anului școlar
2019-2020.
Ceremonia a debutat, ca de obicei,
cu slujba de Te Deum, care a fost oficiată
de preotul Florin Băran, care a și transmis
mesajul Bisericii copiilor din comuna noastră.
Apoi, pe rând, au luat cuvântul agentul de
poliție Radu Jicoane, directorul școlii, Răzvan
Nistoran, dar și primarul Flavius Roșu, care a
reafirmat sprijinul pe care administrația locală
îl oferă domeniului educației.
DONAȚIE DE GHIOZDANE ȘI
RECHIZITE
Și anul acesta, Biserica Ortodoxă
Română Șag a fost alături de copiii care

donații ghiozdane și rechizite școlare, pe
care la începutul anului școlar le-a donat
elevilor cu nevoi sociale. Pe această cale,
mulțumim preotului paroh Florin Băran
pentru implicare!
PROGRAMUL „ȘCOALĂ DUPĂ
ȘCOALĂ”
Începând din acest an școlar, unitatea
de învățământ din Șag a primit, din
partea Inspectoratului Școlar Județean
Timiș, aprobarea pentru derularea
programului Școală după Școală. Astfel,
părinții interesați să își înscrie copiii în
program, sunt așteptați la secretariatul
Școlii, pentru a depune o cerere în acest
sens.

instrument, iar la concurs se poate
înscrie oricine are vârsta cuprinsă între
5 si 25 de ani. Până în prezent, peste 45
de participanți din Șag, Timișoara, Giroc
Voiteg, Ineu și Târgu Jiu, și-au anunțat
prezența, iar cu toții vor fi jurizați de
cunoscuți artiști din domeniul muzical.
La finalul evenimentului, participanții
vor fi recompensați cu diplome, trofee și
medalii.

La mulți ani, pompieri!
În data de 13 septembrie a fost
sărbătorită Ziua Pompierilor. Cu această
ocazie, la Șag au fost organizate activități
demonstrative pentru copiii din localitate.
Astfel, pompierii din mai multe localități
din județ au simulat intervențiile în cazul
unui accident cu victime încarcerate,
urmat de incendiu. Pe parcursul
întregii
demonstrații,
comandantul
Detașamentului 2 Pompieri Timișoara,
locotenentul Alin Nicolae Ciovică le-a

explicat micuților prezenți cum acționează
colegii lui.
La evenimente au participat pompierii
din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri
Timișoara, dar și cei de la Serviciile de
Voluntariat pentru Situații de Urgență din
Șag, Săcălaz, Sânmihaiu Român și Iecea
Mare, alături de primarul comunei Șag,
Flavius Alin Roșu, președintele Consiliului
Județean Timiș, Călin Dobra, dar și primarii
din Parța, Săcălaz, Iecea Mare și Giulvăz.

Festivalul Eufonia, un succes
O mulțime de evenimente culturale susținut recitaluri, în aplauzele a zeci de
se desfășoară, în această toamă, în micuți din clasele I-IV.
comuna noastră. Unul dintre ele,
Festivalul Eufonia, s-a desfășurat la
Căminul Cultural din Șag în data de
19 septembrie.
Destinat învățământului primar
din zona rurală, festivalul aduce muzica
clasică în localitățile rurale. Astfel,
pentru a-i familiariza cu acest gen de
muzică, pe scenă au urcat artiști care au

Balul dedicat
persoanelor vârstnice

Primăria și Consiliul Local Șag vă invită pe data de 1 octombrie 2019, între
orele 18:00 și 23:00 la Căminul Cultural Șag, pentru a sărbătorii împreună
“Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, prilej de a ne aminti de cei care au
muncit o viață întreagă, sperând la un trai mai bun și o bătrânețe liniștită, lipsită de
probleme. Seniorii din comuna noastră sunt așteptați într-un număr cât mai mare
să participe la evenimentul organizat special pentru ei, în cadrul căruia vor avea
parte de un spectacol muzical, dar și de multe alte surprize.
Balul este organizat doar pentru persoanele vârstnice!

Vă așteptăm cu drag!
Primar, Roșu Flavius-Alin

Tinerii şăgeni, prezenţi la Întâlnirea
Internațională a Tinerilor Ortodocși
Cu
binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române şi din încredinţarea
Înaltpreasfinţitului
Părinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei, în
perioada 5-8 septembrie 2019,
la Craiova a avut loc Întâlnirea
Internațională a Tinerilor
Ortodocși.
La eveniment au participat
peste 4000 de tineri ortodocşi
care reprezentă fiecare eparhie
din cuprinsul Patriarhiei Române, precum şi comunităţile ortodoxe din Republica Moldova,
Grecia, Albania, Germania, Franța, Belgia, Italia, Spania, Portugalia etc.
Arhiepiscopia Timişoarei, având în frunte pe părinţii consilieri Zaharia Pereş şi Nichifor
Tănase şi pe profesorul Daniela Buzatu, inspector de religie, a fost reprezentată de o delegaţie
formată din 40 de tineri, aflaţi sub îndrumare preoţilor Băran Florin Ioan de la Parohia Şag,
Avram Florin de la parohia Visag şi a diaconului Marius Rumega de la Parohia Timişoara
Iosefin. Alături de părintele Băran Florin Ioan, Şagul a fost reprezentat şi de următorii tineri:
Vieriu Gabriela, Andruseac Ramona, Vieriu Ana-Maria, Crap Ionel, Purcar Patrick și Marocico
Răzvan.
Deschiderea oficială a ITO 2019 a avut loc joi seara, 5 septembrie, în Piața Mihai Viteazu
din Craiova. După defilarea reprezentanților celor 55 de delegații, a avut loc slujba de Te Deum
oficiată de Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
Nenumărate au fost gândurile și impresiile tinerilor bănățeni cu privire la cele patru zile
petrecute în Cetatea Băniei. Bucuria și entuziasmul i-au însoțit pretutindeni, manifestânduse mai ales la ceremonia de predare a torței ITO care, în prezența Mitropoliților Irineu al
Olteniei și Ioan al Banatului, a fost preluată de tinerii din Timișoara. Odată cu preluarea torței,
tinerii ortodocși din Timișoara vor fi cei care vor organiza, anul viitor, cea de-a șaptea ediție a
evenimentului.
„Le mulțumim fraților noștri pentru ospitalitate și găzduire în Cetatea Băniei. ITO ne-a
readus trăirea rugăciunii în comun, făcându-ne părtași ai aceluiași potir. Suntem onorați să
primim ștafeta ITO, este un moment plin de emoție. Cu acest prilej vă așteptăm cu deosebită
bucurie în primul oraș liber de comunism din România, orașul luminii, capitala Banatului,
TIMIȘOARA. Veniți în orașul de pe Bega, pentru a-L vedea pe Hristos strălucind cu neapropiata
lumină a Învierii!”, a fost mesajul tinerilor bănățeni.

Ansamblul Timișul Șăgean, din nou premiat

O nouă recunoaștere a meritelor și talentului membrilor Ansamblului
Timișul Șăgean. Prezenți la Festivalul Internațional Concurs Moineșteanca, în 7
septembrie, dansatorii noștri au reușit să obțină un onorabil loc 2 în competiție,
cu un dans sârbesc, dar și premiul special pentru promovarea multiculturalității
din zona Banatului, cu un dans țigănesc.

Timișul Șag, pe podium la jumătatea turului
și cea mai bună apărare a seriei
Start spectaculos în noua ediție de campionat, pentru Timișul Șag. Formația
noastră este pe locul 3 în campionat, după 8 etape scurse din tur, obținând 5 victorii, 2
egaluri și o singură înfrângere. Timișul Șag are 17 puncte, fiind la 3 lungimi de liderul
din Carani și la un singur punct în spatele echipei din Periam.
Formația noastră are, la jumătatea turului, cea mai bună apărare a campionatului,
cu doar 8 goluri încasate. În ierarhia celor mai bune atacuri, Șagul este pe 4, cu 18
goluri marcate.

Sate în siguranță – Violența
este sancționată prin lege,
indiferent de forma acesteia
- Evitați atitudinile agresive! Înainte de
a acționa, gândiți-vă la urmări. Credeți că
merită să VĂ RISCAȚI LIBERTATEA?
- Evitați consumul exagerat de băuturi
alcoolice. Acestea încurajează atitudinile
agresive și manifestările violente

Nu vă jucați cu focul!

Pentru informarea şi conştientizarea
populaţiei asupra măsurilor de prevenire a
incendiilor, reprezentanţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Timiş transmit
câteva recomandări specifice ce trebuiesc
respectate pentru a evita adevărate tragedii.
Astfel, întrucât statistica incendiilor
arată că multe dintre incendiile care se
produc la gospodăriile cetățenești au loc
ca urmare a coșurilor de fum defecte sau
necurățate, se recomandă oamenilor care
utilizează sobe pentru încălzirea locuințelor
următoarele măsuri specifice de prevenire a
incendiilor de locuințe:
- asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o
persoană specializată;
- NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi
supraîncărcarea acesteia;
- NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
- aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
- NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
- NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
- NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă.

- O clipă de plăcere obținută prin viol
înseamnă ani grei de detenție. NU MERITĂ!
- Între dumneavoastră și vecinii
dumneavoastră trebuie să existe o relație de
BUNĂ VECINĂTATE, de aceea nu lăsați o
simplă ceartă să degenereze în acte de violență
- Violența în familie este o problemă
gravă care nu are nicio justificare și nu trebuie
tolerată. Familia trebuie să se bucure de
LINIȘTE, ARMONIE și ÎNȚELEGERE.

Proiecte de hotărâri pentru Ședința
Extraordinară a Consiliului Local Șag
din data de 30 septembrie 2019

CĂSĂTORII
APETREI ALEXANDRUCONSTANTIN cu BABINEAC
MIHAELA - CRISTINA
Casă de piatră!

DECESE
VIDRAŞCU SILVIA
CIOFU MARIA
KOVAGO IULIANA

Anunț important

Reprezentanții Primăriei Șag
au stabilit sistarea publicării de
anunțuri publicitare în ziarul
local. Asta pentru că, în curând,
urmează să fie întocmit un proiect
de hotărâre de Consiliu Local,
pentru a stabili cuantumul unor
taxe pentru publicarea de reclame
în Jurnalul de Șag

Încă o sancțiune
pentru aruncarea
deșeurilor
pe domeniul public

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința, pentru ședințele din luna Septembrie
2019;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al Primăriei Șag;
3.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ- Zona rezidențiala, CF 403 328, comuna Șag, beneficiari:
T Petre, T Mariana;
4.Proiect de hotărâre privind completare HCL Șag, nr 92/2018, privind aprobare lista de investiții
2019;
5.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public a comunei Șag in proprietatea privată a
comunei Șag, a terenului înscris in CF 405237;( REALIZARE PUZ PENTRU TINERI );
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL Șag, nr 18/2004, privind aprobarea
nomenclatorului de străzi pentru comuna Șag;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării coeficientului de ierarhizare pentru funcția publică
de Inspector I Superior;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil situat in comuna Șag, “Zona Mănăstire”,
având categoria de folosință teren pentru străzi, în proprietatea privată a comunei Șag și înscrierea
dreptului de proprietate în CF;
10. Diverse.

Poliția locală Șag
a sancționat cu amendă
de 1000 de lei un
cetățean al comunei
noastre care a aruncat
deșeurile din imagine
pe domeniul public.

