ARDEREA DEȘEURILOR ÎN GOSPODĂRII

Rugăm toți cetățenii care își curăță curțile și grădinile să nu dea foc la resturile vegtale, la materiale plastice sau alte deșeuri și
de asemenea, cei care se încălzesc cu lemne să nu pună pe foc materiale plastice întrucât poluează aerul comunei.
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Primăria Șag s-a dotat cu utilaje
pentru întreținerea comunei

ÎN ULTIMII ANI, dotările de care dispune Primăria Șag s-au îmbunătățit
considerabil, însă abia acum administrația locală a reușit să aloce banii
necesari pentru achiziționarea unui
nou tractor, mai performant și mai
versatil, care să efectueze lucrările de
întreținere de care comuna are atât
de mare nevoie.

Primăria a căutat cea mai bună ofertă și s-a oprit asupra unui model de
tractor marca Belarus, de 110 cai
putere, nou-nouț, care a și ajuns în
curtea instituției și a făcut primele
probe. Pe lângă tractor au fost achiziționate o remorcă de 10 tone și un
tocător vertical/orizontal, util pentru
întreținerea spațiilor verzi și a marginilor drumurilor.

ȘEDINȚĂ CU CETĂȚENII

„Tractorul cu tocătorul se va putea
închiria de către persoane fizice și juridice care dețin teren pe raza comunei pentru întreținerea acestora. Așa
că nu mai acceptăm nicio scuză că

proprietarii nu au cu ce să-și întrețină
terenurile! Tariful pe oră se va stabili
în ședința din luna noiembrie a Consiliului Local”, a transmis primarul Flavius Roșu.

Se înlocuiește iluminatul
public din Șag cu lămpi LED

A DEMARAT proiectul de eficientizare și modernizare a iluminatului public din comuna Șag. După finalizarea licitației, pe data de 15 octombrie
2018, Primăria a dat ordinul de începere a lucrărilor iar firma câștigătoare
s-a apucat de lucru.

le defecte doar cu LED-uri. Strategia
noastră este ca până la finele anului
viitor, iluminatul public în comuna
Șag să fie exclusiv pe bază de LED”, a
declarat primarul Flavius Roșu.

Proiectul prevede schimbarea lămpilor de pe stâlpii de iluminat cu unele
noi, pe baza tehnologiei LED. Sunt
incluse în proiect drumul național și
străzile din zona Mănăstirii ce au fost
preluate de Primărie și pe care există
imobile locuite. Termenul de execuție al lucrării este de 45 de zile.

drumul național, apoi străzile din
zona Mănăstirii. „Aceasta este doar
prima fază. Pentru restul comunei
pregătim un nou proiect și lucrăm la
documentație. De asemenea, în periPrima stradă care a intrat în lucru este oada următoare, vom înlocui lămpi-

Motivul pentru care se înlocuiește
iluminatul public cu unul de ultimă
generație este simplu: becurile pe
tehnologia LED consumă mult mai
puțin decât cele clasice, așa că factura la curent plătită de Primărie va
scădea la mai puțin de jumătate. În
plus, actualele lămpi de pe stâlpii de
iluminat sunt învechite, becurile se
ard și trebuie schimbate foarte des,
cu costuri foarte mari.

A început construcția a peste 15 km de
trotuare noi pe străzile din Șag

PRIMĂRIA Șag a dat startul unui amplu proiect de renovare a trotuarelor
din Șag. Luni, 15 octombrie 2018, primarul Flavius Roșu a semnat ordinul
de începere a lucrărilor, după ce, în
urma licitației, a fost desemnată firma câștigătoare.
Străzile cuprinse in proiect sunt următoarele : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII! Lungimea totală a trotuarelor depășește
15 km, lățimea medie fiind de 1,5
metri. Se va renova trotuarul atât pe

luni iar cel mai probabil, dacă timpul
va fi nefavorabil se va sista pe timpul
iernii și se va relua la primăvară. Cel
mai sigur, lucrările se vor încheia în
vara anului viitor.

partea stângă cât și pe partea dreaptă. S-a ales soluția betonării, întrucât
există și trotuare bune care sunt din
beton și pot fi folosite în continuare.
Termenul de execuție este de cinci

„Rog cetățenii să elibereze domeniul
public când ajung echipele și să le
permită să-și facă treaba. Eu voi merge zilnic pe șantier pentru supravegherea lucrării, dar dacă întâmpinați
probleme cu executantul vă rog sa
luați legătura cu mine”, a transmis
primarul Flavius Roșu.

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag
organizează, vineri, 9 noiembrie 2018, o ședință cu cetățenii
comunei Șag. Adunarea va avea
loc la Căminul Cultural Șag la ora
18:00. Pe agenda discuțiilor se
află problemele cu furnizarea
utilităților, a serviciilor publice precum și cele legate de administrația
locală. La ședință au fost invitați
reprezentanți ai Aquatim și RETIM.

MĂSURI
ANTI-INUNDAȚIE

PRIMĂRIA Șag a dispus efectuarea unei expertize care să identifice soluțiile de combatere a
inundațiilor în zona străzilor XXI
și XXII. Specialiștii consultați de
Primărie au propus efectuarea
unor drenuri la mare adâncime.
Lucrările vor începe în perioada
următoare.

CURĂȚENIA
DE TOAMNĂ

CU OCAZIA campaniei de
curățenie de toamnă, cantitatea
de deșeuri vegetale ridicate de
Primărie a fost una uriașă, existând străzi de pe care s-au adunat câte 8-10 remorci. Majoritatea
cetățenilor s-au conformat, însă
au existat și excepții, fiind lăsate
la drum și alte deșeuri decât cele
vegetale, punând în dificultate
echipele de la Primărie. Cu toate
acestea, nivelul de reciclare a materialului vegetal rămâne scăzut.
„Am împărțit cutii pentru compost
în toată comuna dar nu sunt folosite. Facem un apel la cetățeni să
le folosească pentru scopul pentru
care au fost distribuite și nu pentru
altceva”, a spus viceprimarul Florin
Luca.
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DIN NOU DESPRE COLECTAREA SEPARATĂ A
DEȘEURILOR LA ȘAG
VĂ REAMINTIM CĂ sistemul de
colectare al deşeurilor în judeţul
Timiş prevede colectarea separată
pe trei fracţii şi anume:
• fracţia umedă (deşeuri reziduale,
inclusiv biodegradabile);
• fracţia uscată (deşeuri reciclabile, respectiv hârtie, carton, plastic,
doze de aluminiu, PET-uri, metal şi
lemn);
• sticla;
Astfel, pentru localitățile din mediul rural:
• colectarea deşeurilor reziduale se
realizează în pubele de 120 litri;
• colectarea deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic, doze de
aluminiu, PET-uri, metal şi lemn) se
realizează în saci din plastic (de culoare galbenă) de 120 litri;
• colectarea deşeurilor din sticlă se
realizează în containere de 1.100
litri tip clopot.
Deşeurile reziduale colectate pe
raza comunei noastre sunt transportate la linia de sortare a Retim
din Timișoara în vederea valorificării energetice.

ÎN ”CLOPOTE” RECICLĂM DOAR
STICLĂ
Primăria comunei Șag face un apel,
privind “clopotelele” pentru deșeuri din sticlă amplasate pe diferite
străzi din localitate. Reprezentanții primăriei roagă cetățenii să nu
depoziteze alte tipuri de deșeuri
în recipientele destinate colectării
sticlei și totodată să nu depoziteze
lângă acestea.

Parcul din zona Mănăstirii,
de la proiect la realitate

PRIMUL parc din zona Mănăstirii a
trecut de stadiul de proiect și va deveni, în scurt timp, o realitate. Primăria a semnat contractul de proiectare
și execuție pentru acest obiectiv iar
până la sfârșitul anului, acesta va trebui să fie gata.

Parcul este amplasat pe drumul spre
Mănăstirea Timișeni, pe stânga, pe
o parcelă deținută de Primărie și va
fi dotat cu alei pavate, un foișor, un
iaz și loc de joacă pentru copii. Se vor
planta diferite specii de arbori iar solul va fi acoperit cu gazon.

Parcul de la șosea, din nou vandalizat

ÎN DIMINEAȚA zilei de luni, 8 octombrie 2018, după un weekend de
„distracție” al celor certați cu bunul
simț, parcul de la șosea arăta ca după
război. Când au sosit la fața locului,
primarul și angajații primăriei au găsit o mizerie de nedescris și distrugeri
făcute din pură răutate: aparate de
joacă rupte, becuri sparte, mobilier
ars cu țigara. Imaginile de pe camerele de luat de vederi au ajuns la Poliție
iar autorii au fost identificați și sancționați, valoarea pagubelor urmând să
fie recuperată.

Plan multianual de asfaltare
a drumurilor din zona Mănăstirii

MAJORITATEA șăgenilor se bucură
de accesul la drumuri asfaltate, însă
mai există destule străzi de piatră, în
special în zona Mănăstirii. Odată rezolvată problema trecerii în proprietatea publică a multor drumuri din
această zonă, administrația locală s-a
îngrijit de pietruirea și întreținerea
lor, însă obiectivul final este acela de
a le asfalta.
guvernamentală sau europeană au
trecut așa că nu ne rămâne decât să
„Anii trecuți, când noi întocmeam apelăm la bugetul local care este liactele de intabulare, alții depuneau mitat. Planul nostru este ca asfaltarea
deja proiectele de asfaltare. Majo- să se facă în mod etapizat, în funcritatea oportunităților de finanțare

ție de bugetul disponibil. Ordinea în
care se va asfalta va fi stabilită de comisia tehnică din Primărie, împreună
cu Consiliul Local, ținându-se cont de
numărul de imobile și de locuitori pe
care îi deservește fiecare drum”, a explicat primarul Flavius Roșu.
Pentru anul acesta, în urma rectificării de buget și a banilor primiți de la
Consiliul Județean Timiș și Ministerul
Finanțelor, dacă se vor obține toate
avizele și timpul va fi favorabil, se vor
putea executa aproximativ 800 metri
de asfalt.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în lunile septembrie-octombrie 2018
•
•
•
•

În cazul în care recipientele sunt
pline, cetățenii sunt rugați să sesizeze Primăria pentru a putea
anunța societatea responsabilă cu
colectarea.
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•
•

Hotărârea Nr. 71 din 28.09.2018 privind rectificarea de buget;
Hotărârea Nr. 72 din 28.09.2018 privind aprobare PUZ Dezvoltare ,,Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare", intravilan, localitatea Șag/comuna Șag, pentru parcela înscrisă în CF 402750 Șag cu nr. Cad. 402750;
Hotărârea Nr. 73 din 28.09.2018 privind aprobarea completării listei de investiții pentru anul 2018, aprobate prin H.C.L Șag nr.78/2017;
Hotărârea Nr. 74 din 26.10.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului
Local al Comunei Șag din luna octombrie 2018;
Hotărârea Nr. 75 din 26.10.2018 privind completarea organigramei și statului de funcții al primăriei comunei Șag;
Hotărârea Nr. 76 din 26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de închiriere pe raza Comunei Șag și a serviciului de închiriere autoturisme ,„Rent a
car”;

3

Jurnalul de Sag
,

Ziua Școlii Gimnaziale Șag

AN DE AN, în ziua de Sfântul Dumitru, Școala Gimnazială Șag își sărbătorește ziua.

SE PRIMESC CERERILE
PENTRU AJUTORUL DE
ÎNCĂLZIRE

Nici în acest an nu s-a făcut excepție, așa că vineri, 26 octombrie 2018,
au spus „prezent” la Căminul Cultural
din Șag, zeci de copii, dascăli, părinți
și membri ai familiei, veniți la spectacolul organizat cu această ocazie.
Elevii și profesorii s-au implicat activ
în pregătirea acestui eveniment și au
pregătit cântece, poezii și dansuri. Cu
zâmbete, voie bună și multe ropote
de aplauze, s-a consumat încă o ediție a acestui frumos eveniment.

ÎNCEPÂND cu data de 1 noiembrie 2018, cetățenii din comuna
Șag care îndeplinesc condițiile
legii, pot depune cerere pentru
acordarea subvenției de încălzire
a locuinței cu lemne. Pot beneficia
de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau
reședința în comuna Șag, al căror
venit net pe membru de familie nu
depășește 615 lei şi nu deţin bunurile cuprinse în anexa nr. 2 la HG
nr.920/2011.

La mulți ani Școala Gimnazială Șag!

Bal de Ziua Persoanelor Vârstnice

DE 1 OCTOMBRIE, câteva zeci de
pensionari din Șag s-au reunit la Căminul Cultural pentru a sărbători împreună “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.

Balul organizat de Primăria și Consiliul Local Șag i-a încântat pe cei prezenți cu muzică bună și mult dans. A
fost și o ocazie bună pentru a socializa, iar pentru mulți dintre pensionari,
bucuria de a revedea prieteni buni.
La mulți ani tuturor!

Actele necesare la dosar sunt:
• cerere tip şi declaraţie pe propria
răspundere (de la primărie);
• adeverinţă de la primărie (categorii de bunuri conform anexei nr.2 la
H.G. 920/2011);
• copie după actele de identitate
ale tuturor persoanelor care locuiesc în gospodărie, respectiv copie
după certificatele de naştere pentru copii sub 14 ani;
• acte doveditoare privind locuinţa
de domiciliu –contract de vânzare
– cumpărare, moştenire, donaţie,
extras CF, contract de închiriere
sau împuternicire din partea proprietarului locuinţei, după caz;
• copie certificat de căsătorie, sau
după caz, copie hotărâre judecătorească definitivă divorţ sau încredinţare minor, plasament, tutelă,
etc.;
• acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de salariu
net, cupon de pensie, cupon de
alocaţie, alte venituri cu caracter
permanent) • aferente lunii anterioare depunerii cererii
• dosar plic (din carton).

Balul maghiarilor din Șag

SEARA de 12 octombrie a fost una
specială pentru comunitatea maghiară din Șag. La cererea comunității și cu sprijinul organizatoric al
Primăriei, Consiliului Local Șag și a
Bisericii Romano-Catolice, a fost organizată ediția 2018 a „Balului maghiarilor” cunoscut și sub numele de
„Buciu unguresc”. La eveniment au
participat câteva zeci de persoane,
majoritatea vârstnici, care au avut un
bun prilej de a socializa, de a depăna
amintiri dar și de a dansa cu foc pe
acordurile muzicii maghiare. A fost,
așadar, un eveniment reușit, pe care
autoritățile locale promit să îl repete
și anul viitor.

Au votat în ziua nunții

PENTRU Daniel și Adina Tănasă, referendumul din 6-7 octombrie va
rămâne mereu în amintirea lor. Asta
pentru că atunci și-au unit destinele. Ca buni cetățeni, nu au ezitat să
lipsească de la vot. Le urăm „casă de
piatră”!

Rezultatele Referendumului din 6-7 octombrie
2018, în comuna Șag
Nr. secție
548
549

Localitate
Șag
Șag

Votanți listă
1535
1590

LP
257
255

LS
125
0

UM
0
0

LT
382
255

Explicații: LP - lista permanentă, LS - lista suplimentară, UM - urna mobilă, LT - total voturi

DA
353
221

NU
20
24

Nule
9
10

Prezență
24,88%
16,03%

Cererile pentru acordarea subvenţiei de încălzire însoţite de către
actele doveditoare vor fi verificate prin anchete efectuate de către
echipe formate din reprezentanţi
ai primăriei şi ai Inspecţiei Sociale
Timiş.
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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

Festivalul GAL Timișul de Centru,
ediția a II-a
GRUPUL de Acțiune Locală Timișul
de Centru a reunit duminică, 21 oc-

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

tombrie 2018, în Comuna Giulvăz, 40
de copii talentați într-un spectacol
de excepție, 6 ansambluri folclorice
minunate pentru a promova valorile
tradiționale românești, producători
locali de vin, produse de panificație, mezeluri, produse apicole, flori

0356 800 715
0769 746 676

si obiecte artizanale pentru a pro-

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

mova lucrurile de calitate produse
în microregiunea Timișul de Centru,

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

un atelier cu artiști populari pentru a
transmite generației tinere valorile si
priceperea artei populare românești
și echipe de bucătari ale comunități-

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

lor membre care s-au întrecut în pre- mișul Șăgean”, Asociației „Generația Vă reamintim că prima ediție a festipararea ceaunelor și bulzului, toate Muzicii” și o echipă de bucătari care valului a avut loc, în urmă cu un an, la
acestea alături de 400 de participanți.

a pregătit, pentru concursul de gătit,

Șag. Comuna noastră face parte din

un ceaun de gulaș ca la Șag. Felicitări GAL (Grupul de Acțiune Locală) TimiLa eveniment a luat parte un grup tuturor participanților!

șul de Centru alături de alte 14 locali-

de tineri artiști ai Ansamblului „Ti-

tăți din Timiș și Caraș-Severin.

TRACTĂRI AUTO
Gigi Zdrafu

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

0720 868 303
CĂSĂTORII
Mirica Marian - Cosmin cu
Grofu Alexandra - Larisa
SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30
Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie

Sălăjan Dumitru - Marcel cu
Rosinger Johanna

T E L E F O N : 0725432307

Casă de piatră!

ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

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