LA MULŢI ANI, NICOLAE, NICOLETA!

Primăria şi Consiliul Local Şag urează tuturor celor care poartă numele sfântului Nicolae
multă sănătate şi fericire!
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Editorial

România şi-a ales noul
preşedinte!

ALEGERILE prezidențiale din acest
an au stârnit multe pasiuni atât în ţară,
cât şi peste hotare. Şi în Şag, oamenii
au dezbătut, s-au ţinut manifestări
cu caracter electoral, toate partidele
au încercat să convingă alegătorii, iar
la final s-a tras linie şi s-a mers la vot.

Surpriza incontestabilă a constituit-o mobilizarea la vot, în special a
tinerilor, care au decis să se implice
mai mult decât la alte alegeri. Şi în
comuna noastră s-a mers la urne
în număr foarte mare, prezenţa la
vot înregistrată fiind de aproape
69%. Considerând că mulţi cetăţeni
figurează pe listele electorale dar
sunt plecaţi în străinătate, participarea reală a fost chiar mai mare. S-a
votat consistent şi pe listele speciale,
fiind vorba în principal de cei care nu
şi-au făcut încă domiciliul în Şag.
Trebuie remarcat că încă din primul
tur în Şag s-a profilat o preferinţă
pentru candidatul dreptei – Klaus
Iohannis, care a obţinut 45,57% din
voturi faţă de 27,72% pentru Victor

Ponta
31,04 %

Iohannis
68,96 %

Ponta, restul voturilor fiind împărţite
între ceilalţi candidaţi. În turul doi,
alegerea şăgenilor a fost una fără
echivoc: aproape 70% dintre votanţi
au preferat candidatul dreptei şi mai
puţin de o treime pe cel al stângii
(vezi grafic). La nivel naţional, Klaus
Iohannis a obţinut 54,43% din voturi în timp ce Victor Ponta a obţinut
45,56%.

Rezultatele alegerilor prezidenţiale la Şag - tur II
Alegători însrişi pe listele electorale permanente
Alegători înscrişi pe listele permanente care au votat
Alegători care au votat pe listele speciale
Alegători care au votat cu urna specială
Voturi declarate nule
Voturi valabil exprimate
Voturi pentru V. V. Ponta
Voturi pentru K.W. Iohannis

2.757
1.545
349
4
23
1.875
582
1.293

Alegerile
prezidenţiale au
fost un eveniment important
nu doar la nivel
naţional dar şi
pentru comuna noastră. Trebuie
să le mulţumesc celor care au
dat dovadă de mult simţ civic şi
au venit să voteze. Prezenţa la
vot a fost extraordinar de bună
şi asta nu poate decât să ne
bucure. Important este că s-a
venit, indiferent de vârstă, ceea
ce dovedeşte că cetăţenii sunt
interesaţi de ceea ce se întâmplă
cu ţara noastră. S-a dovedit,
dacă mai era nevoie, că fiecare
vot contează şi că în fond şi la
urma urmei cetăţenii sunt cei
care deţin cu adevărat puterea.
S-a mai dovedit că dezbaterea
civilizată şi argumentele de bun
simţ au câştig de cauză în faţa
oamenilor şi la acest capitol
nu poate decât să mă bucure
faptul că la nivel de comună
a fost o campanie electorală
decentă şi lipsită de evenimente
neplăcute. Aceste alegeri sunt
un semnal puternic pentru toată
clasa politică. Cetăţenii au ridicat
ştacheta şi toate partidele trebuie să se adapteze şi să tragă
învăţămintele cuvenite.
Venus Oprea, primar
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ÎNTOCMIREA
BUGETULUI PE 2015

ÎNTRUCÂT se apropie discutarea bugetului în luna ianuarie, cetăţenii comunei Şag sunt
rugaţi să se adreseze Primăriei cu
propuneri pentru întocmirea listei
de investiţii pentru anul viitor. De
asemenea, sunt rugaţi să participe la şedinţele de consiliu local
în care se va discuta bugetul şi
să susţină proiectele considerate
necesare pentru comunitate.

BANI DE LA CONSILIUL
JUDEŢEAN TIMIŞ

LA FINAL de an, Consiliul
Judeţean Timiş a
acordat sume de
bani pentru bugetul
local al comunei
Şag, în vederea
efectuării de
investiţii şi acoperirii unor cheltuieli.

Astfel, au fost repartizaţi 50 mii lei
pentru refacerea drumurilor şi 20
mii lei pentru cheltuieli materiale.
„Mulţumesc public Consiliului
Judeţean pentru că a acordat bani
la toate primăriile, indiferent de
culoarea politică, aşa cum era normal să fie”, a declarat primarul.

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz
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Plantări de arbori
la Şag

PRIMĂRIA Şag ia măsuri pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului din
comuna noastră. Este vorba despre
plantarea a 39 de copaci de talie
mare, cu înălțimi între 3,5 şi 7 m şi
circumferinţă de 14-16cm.

Au fost alese specii foarte adaptabile
la tipurile de sol din zona noastră,
rezistente la poluare şi la ger, cu o
viteză de creştere mare şi care la maturitate ajung la dimensiuni consi
derabile. Astfel, s-au achiziţionat 19
bucăţi de Platanus Acerifolia (arţar)
şi 20 bucăţi de Acer Pseudoplatanus
Spaethii (platan).
„Până acum nu ne-am ocupat suficient de mult de acest aspect,
pentru că au fost alte priorităţi, dar
acesta este primul pas şi sper ca în
anii care urmează să creştem, treptat, suprafaţa ocupată de arbori ornamentali. Trebuie să începem să ne
gândim mai mult la spaţiul verde,
mai ales în noile cartiere de locuinţe”,
a declarat primarul.
Plantările de arbori s-au făcut foarte
repede, după o tehnologie modernă,
astfel încât să se prindă imediat. O
parte din arborii au fost amplasaţi în
zona PUZ-Vest, o alta în parcul de la
Şcoală şi restul au fost folosiţi pentru

a completa suprafeţele despădurite
din parcul de la strada a XI-a. „Fac un
apel la cetăţeni să aibă grijă de ei, să
îi întreţină şi să îi ude. La cei plantaţi
în parcul din centru rog conducerea
şcolii să se ocupe de întreţinerea lor”,
a spus primarul.

„Pe lângă utilitatea practică, această
acţiune de plantare face parte din
obligaţiile pe care ni le-am asumat
prin programul de reducere a emisiilor de pulberi în suspensie şi emisii
de dioxid de carbon, în cadrul pro
iectului Conurbant în care suntem
angrenaţi împreună cu municipiul
Timişoara”, a declarat secretarul Petru Niergeş.

ANUNŢ PUBLIC DE INFORMARE ŞI CONSULTARE
A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA P.U.G. UGS528/09
(REACTUALIZARE P.U.G.39198/019ab – ŞAG) ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR FINALE
În conformitate cu Ordinul MDRT 2701/30.12.2010 publicat în
M.O.47/19.01.2011 şi cu Regulamentul local de implicare a publicului în
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobată cu H.C.L.nr.47/30.11.2011 – Primăria SAG invită toate persoanele interesate a consulta documentația şi avizele obținute în noul
P.U.G.SAG (PUG UGS528/09) în perioada 21.11.2014 până la 12.12.2014
la sediul Primăriei Şag; persoane responsabile din partea primăriei Şag:
arh.şef Roşu Romeu şi secretar Niergeş Petru.
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Legenda înfiinţării
mănăstirii Şag-Timişeni
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MĂSURI PENTRU
PREVENIREA
INCENDIILOR

PRIMĂRIA Comunei Şag prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, vă aduce la cunoştinţă
câteva noţiuni informative cu rol
de prevenire a incendiilor şi de
pregătire a populaţiei.

ÎNFIINŢAREA Mănăstirii Timişeni, în
1944, a fost un eveniment de mare
însemnătate pentru locuitorii Şagului, mai ales că pe seama acesteia
au apărut tot felul de legende. Una
dintre cele mai interesante legende
este varianta culeasă în 1967 de la
bătrânul pădurar Uica Pătru Casap
care în tinereţe a fost „învăţăcel” la
vechea şcoală de pădurari Timişeni.
Potrivit acestuia, totul a început în
1890, când administraţia austro-ungară a vrut să revigoreze pădurea din
lunca Timişului, afectată de războaie
şi de acţiunea nesăbuită a omului
şi redusă, în acea perioadă, la doar
câteva pâlcuri răzleţe de stejari, ulmi
şi salcâmi. În acel an s-a decis ridica
rea unei şcoli de pădurari unde mai
mulţi tineri au fost învăţaţi cum să
îngrijească şi să sporească pădurea şi
bogăţiile ei. Printre învăţăcei se afla
şi uica Pătru care a asistat la una din
minunile Maicii Domnului.
În acele vremuri îndepărtate, oftica
(tuberculoza) făcea ravagii în rândul
bănăţenilor, iar printre ei s-a aflat şi
tânărul Ioan, feciorul unui funcţionar
al Primăriei Timişoara. Degeaba l-au
trimis părinţii la cei mai buni doctori
din Buda şi Viena că n-a fost de nici
un folos.

Supărat şi bolnav, tânărul Ioan s-a
ascuns, izolat de lume, la şcoala de
pădurari de la Timişeni. A fost primit
în gazdă mai mult din milă şi i-a fost
dată o mică odaie unde să stea li
niştit. Auzind de tânărul refugiat aici,
Uina Nasta lu Brusture, o bătrână
din Şag recunoscută pentru leacurile ei s-a oferit să-l ajute. I-a dat din
leacurile numai de ea ştiute, dar l-a
avertizat pe tânăr că nu va funcţiona dacă nu se va ruga, de trei ori
pe zi, Sfintei Maria. După un an de
rugăciuni, obrajii tânărului Ioan au
recăpătat culoare, boala i-a dispărut
şi a putut păşi din nou în viaţă.
Tămăduirea a fost un adevărat miracol făcut de Sfânta Maria, chiar aici,
în odaia Școlii de Pădurari. Vestea
miracolului s-a răspândit cu repeziciune, ajungând la urechile preoţilor de la Timişoara. Ei au decis să
ridice o mănăstire pe locul vechii
Şcoli de Pădurari. Clădirea şcolii a
devenit vechiul Paracliser iar în jurul
ei s-au ridicat chiliile mănăstireşti.
Aşezământul a fost dăruit iniţial cu
hramul „Sf Maria”, la 15 august. Ulterior a primit un nou hram – Tăierea
Capului Sf. Ioan Botezătorul.
(adaptare după Monografia Şagului
de Mioara Stancu)

CUM SĂ PREVENIM SITUAŢIILE
DE INCENDIU
• să fie curăţate şi întreţinute
coşurile de fum;
• să nu se amplaseze deşeurile ce
urmează a fi distruse prin ardere,
în
apropierea
adăposturilor de
animale şi a depozitelor de furaje;
• să nu se aprindă
deşeuri menajere
pe timp de vânt;
• să nu se depoziteze cenuşa
cu jeratic nestins în locuri
necorespunzătoare, în apropierea
adăposturilor de animale şi a depozitelor de furaje;
•
să
nu
se
depoziteze
necorespunzător materialele combustibile (furaje, lemne, deşeuri,
combustibil, etc.)
• să nu se utilizeze lumânări, făclii,
lămpi de iluminat, fără luarea unor
măsuri minime de siguranţă;
• să nu se folosească conductori şi cabluri electrice neizolate
corespunzător sau defecte;
• să nu se utilizeze instalaţii şi echipamente electrice improvizate;
• să nu se suprasolicite instalaţiile
electrice (reşouri, frigidere, maşini
de spălat, aparatură electronică);
• să nu se lase nesupravegheate
aparatele electrice, aflate sub tensiune;
• să nu se fumeze în locuri ne
permise sau în locuri neprotejate
corespunzător;
• să nu fie lăsate surse de aprindere la îndemâna copiilor (lămpi,
lumânări, chibrituri etc.).
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ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA
TRAFIC
În plus atrag atenţia asupra câtorva probleme de interes pentru
participanţii la trafic din comuna
noastră.
În ceea ce-i priveşte pe biciclişti, le
atragem atenţia că este obligatorie purtarea vestei reflectorizante,
noaptea şi în condiţii de vizibilitate
redusă. Din nefericire, nerespectarea acestei măsuri poate duce la accidente cu consecinţe deosebit de
grave.
În altă ordine de idei, şoferii care
transportă copii sunt atenţionaţi că
au obligativitatea de a folosi scaune
speciale prevăzute cu sisteme de fixare şi asigurare.

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene

NOU!

Birou notarial, str. XI, nr. 93, loc.
Şag, vis-a-vis de Petrom.
Tel. 0356/456.633
S-a deschis farmacia
Lidia’s Store SRL, strada
a II-a, lângă parc. Vă
aşteptăm!

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII

publicitate

S-A REDESCHIS PIZZERIA “LA TIBI”

PIZZERIA La Tibi vă oferă pizza pe vatră făcută după reţete originale,
italieneşti, la preţuri accesibile. Clienţii
pot alege diferite tipuri de pizza, în
funcţie de gusturi şi după buzunarul fiecăruia. În meniu se găseşte
o reţetă unică, numită Pizza Şag,
făcută din aluat, pastă de roşii,
şuncă, cârnaţi, ceapă, ardei gras, roşii
şi mozzarella. Orarul este de marţi până
duminică, între 15:00 – 23:00, luni - închis. Pentru mai
multe informaţii sunaţi la tel: 0724.982.622 sau 0743.897.023 sau 395.411.

Scheibling Arthur cu
Jian Eva Liliana
Casă de piatră!

DECESE

Radeş Elena
Dumnezeu să o odihnească
în pace!

publicitate

•
Evitaţi
să
păstraţi în casă
sume mari de
bani şi să faceţi
cunoscute altor
persoane valorile pe care le
deţineţi.
• Asiguraţi cu
sisteme corespunzătoare de închidere (yale, lanţuri de lacăt etc.), uşile
şi ferestrele locuinţei şi anexelor
gospodăreşti.
• Asiguraţi un iluminat corespunzător
(dacă este posibil cu senzori de
mişcare) a casei şi a curţii;
• Dacă vă construiţi o locuinţă
nouă, asiguraţi paza materialelor de
construcţie, a sculelor şi utilajelor
care vă sunt necesare pe timpul
lucrărilor;

• Asiguraţi societatea comercială cu
sisteme antiefracţie şi de supraveghere video performante.
• La finalul programului de lucru,
porniţi de fiecare dată sistemele de
securitate cu care este prevăzută societatea.
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Poliţia Şag vă informează

POSTUL DE POLIŢIE ŞAG, prin
agent principal PETCU CRISTIAN
REMUS, împuternicit şef de post,
atrage atenţia cetăţenilor cu privire
la măsurile ce trebuie luate pentru
evitarea furturilor din gospodării ce
au loc periodic pe raza comunei noastre.

