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Este deja o tradiție a autorităților 
locale ca de 1 Decembrie, împreună 
cu Școala Gimnazială, să organizeze 

manifestări de sărbătorire a Zilei 
Naționale. Și în acest an a avut 
loc o frumoasă manifestare la care 
s-au adunat zeci de oameni: elevi, 

dascăli, părinți și cetățeni, alături 
de reprezentanți ai autorităților și 
instituțiilor locale.

Programul a început cu un 
ceremonial religios, urmat de o 
depunere de coroane la monumentul 
eroilor din Parcul Central. S-au 
intonat imnul de stat și cântece 

patriotice, iar apoi copiii au ținut un 
scurt program artistic.

La finalul manifestărilor, 
primarul Flavius Roșu a dat startul 
sărbătorilor de iarnă, simbolizate 
prin împodobirea bradului de 
Crăciun, atât de îndrăgit de cei 
mici. De asemenea, a fost aprins 
iluminatul festiv de sărbători, iar 
în încheiere, toți participanții au 
fost invitați să servească preparatele 
pregătite la ceaun și un pahar de vin 
fiert.

 În data de 9 decembrie 2019, în sala nouă de Consiliu 
din cadrul Primăriei Șag a avut loc o consultare publică 
cu cetățenii, la care au participat toți cei care au dorit să 
afle detalii despre un viitor proiect ce va avea loc pe raza 
comunei noastre.

Primarul Flavius Roșu a condus discuția și le-a prezentat 
cetățenilor planurile privind realizarea unui centru pentru 
personae vârstnice în Șag. Practic, se are în vedere un 
schimb de terenuri între Primăria Șag și Mitropolia 
Banatului care, în parteneriat cu Fundația Filantropia, 
dorește să construiască pe raza comunei noastre un centru 
social pentru bătrâni. 

Terenurile în discuție sunt în suprafață de 707 metri 
pătrați (în PUZ Vest), respectiv 1.500 de metri pătrați (pe 
strada II - lotul școlar), care sunt în proprietatea Primăriei 
Șag, în schimbul unei parcele de 3.626 metri pătrați 
(curtea școlii și școala veche - actualul muzeu), aflată în 
proprietatea Parohiei Ortodoxe Șag. În acest sens, a fost 
întocmit și un studiu de oportunitate care a fost înaintat 
reprezentanților Primăriei.

Ziua Națională, sărbătorită la Șag 

Programul Primăriei 
în perioada sărbătorilor  

(detalii în pagina 3)

DEZBATERE PUBLICĂ

Primăria și Consiliul Local Șag 
vă urează Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Iată că anul 2019 se apropie 
de final. A fost un an cu multe 
obstacole, multe provocări, dar 
și realizări de care sunt foarte 
mândru. Împreună cu echipa din 
Primărie, am lucrat zi de zi pentru 
finalizarea proiectelor demarate, 
pentru atragerea de fonduri externe 
și pentru a asigura nu doar investiții 
de viitor, ci și un nivel ridicat de 
cultură, educație și sport pentru 
locuitorii comunei noastre. 

Vreau să vă mulțumesc 
tuturor pentru sprijinul acordat 
pe parcursul acestui an și pentru 
înțelegerea de care ați dat dovadă, 
mai ales atunci când unele lucruri 
nu s-au desfășurat chiar așa cum 
ne-am fi dorit. De asemenea, îmi 
exprim aprecierea față de agenții 
economici din comuna noastră și 
față de instituțiile publice care își 
desfășoară activitatea aici pentru 
buna colaborare cu Primăria și 
Consiliul Local Șag și sper ca și anul 
care vine să fie unul cel puțin la fel 
de bun din acest punct de vedere. 

Acum, în pragul sărbătorilor, vă 
urez să petreceți în liniște aceste zile, 
alături de familie și de cei dragi. Vă 
doresc tuturor ca anul 2020 să fie 
unul mai bun, mai îmbelșugat, care 
să vă aducă fericire și speranță. 

Crăciun Fericit și La Mulți ani!

Roșu Flavius Alin
PRIMAR

Editorial



Cea de-a patra ediție a Carnavalului 
„Feeria iernii”, ce a avut loc pe data de 6 
decembrie, în ziua de Sfântul Nicolae, a 

fost o adevărată încântare pentru părinții, 
cadrele didactice și invitații care au 
participat la eveniment, dar mai ales pentru 
micuții care s-au distrat de minune.  

Preșcolarii de la Grădinița Șag și elevii 
din clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială 

Șag s-au costumat în personaje de poveste și 
au defilat, în aplauzele celor prezenți. După 
momentul paradei costumelor, fiecare 
dintre copii și-a prezentat ținuta, justificând, 
totodată, alegerea personajului. Distracția a 
fost completată cu multă  muzică, dans și 
voie buna.

Festivalul ”Colindăm Domnului Bun” a avut loc în data de 22 decembrie, de la ora 
17, atunci când pe scena Căminului Cultural din Șag au urcat corurile tuturor cultelor 
religioase din comuna noastră. Spectacolul a fost completat și de colindele elevilor Școlii 
Gimnaziale Șag, dar și de alte coruri din Timișoara.

În data de 8 decembrie, la biserica 
orthodoxă din Șag a fost săvârșită 
Taina Sfântului Maslu, slujbă ce a avut 

loc în prezența a zeci de credincioși. 

Un sobor format din Arhimandritul 

Simeon Stana, preotul Irinel Dinu, de 

la Biserica Penitenciarului Timișoara, 

preotul Simion Bistrian, de la Parohia  

Ortodoxă Română Parța, preotul Florin 

Băran, de la Parohia Ortodoxă Română 

Șag și diaconul Răzvan Fibișan, de la 

Catedrala Mitropolitană Timișoara.

Slujba Sfântului Maslu, la Șag

Carnavalul „Feeria Iernii”

Colindăm Domnului Bun

Alături de familie și de cei dragi, așteptăm 
cu emoție și bucurie sărbătorile sfârșitului de 
an. Sunt zile în care fiecare din noi se uită spre 
viitor cu speranță și dorința de mai bine. Vă urez 
ca sărbătoarea Crăciunului să vă aducă belșug în 
case și fericire în suflete. Noul An să fie unul mai 

bun, în care fiecare dorință să devină realitate. 

Crăciun Fericit și La mulți ani! 

Primar, Flavius Roșu

Fie ca sărbătoarea 
Nașterii Domnului 

să vă aducă în suflete 
speranță, în case liniște 

și în familii împliniri. 
Vă doresc să aveți parte 

de un Crăciun cu belșug, 
iar Anul Nou să vă aducă 

numai lucruri bune. 

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Viceprimar, Florin Luca

Luca Florin - viceprimar
Apostu Bogdan-Ștefan

Brînzoi Sorin
Ciocîrlan Dumitru
Cristescu Loriana

Hubert Alexandru-Nicolae
Huzsti Carmen-Sanda

Ivan Valentin
Leu Darco-Gheorghe

Pântea Petru
Popescu Marcel-Daniel
Purcar Sorina-Cristina
Sârbovan Vlad-Călin

Vă urează ca Sărbătoarea Crăciunului 
să vă aducă linişte în suflete, pace în case 

şi împlinirea tuturor dorinţelor. 
În ajunul Crăciunului, vă dorim 

să vă bucurați de liniște și prosperitate, 
în mijlocul celor dragi!



Autoritățile locale 
organizează, în data de 

6 ianuarie 2020, Balul Ionilor, 
la Căminul Cultural Șag. 
De la ora 19, toți cei care 
își sărbătoresc onomastica, 
împreună cu oaspeții lor, 

sunt așteptați să petreacă la 
evenimentul organizat de 

autoritățile locale.

Pe faţa pruncului Isus din iesle se citeşte smerenia plină de iubire a lui Dumnezeu.
Profetul Isaia spune că rodul smereniei divine va realiza mântuirea, pe care o vor vedea toate marginile pământului şi vor 

deduce că Dumnezeu este împărat .
Dumnezeu a voit ca, nu numai să-i citim smerenia pe faţa pruncului Isus, ci chiar să ne vorbească prin Fiul.
Cine-i Fiul? Ne-o spune Scrisoarea către Evrei: cauză şi model a tot ce există; ba mai mult: chipul fiinţei lui Dumnezeu; 

susţinătorul celor curăţiţi de păcate; mijlocitorul nostru la tronul Tatălui ceresc.
Cine-i Fiul?  Isus este ochiul prin care toţi cei mântuiţi, inclusiv îngerii, au acces la lumina de necuprins a lui Dumnezeu 

văzând adevărul şi dreptatea lui.
Cuvântul viu, viaţă – Eu sunt viaţa – care ia forma luminii accesibilă ochilor noştri – Cuvântul care luminează pe tot omul 

care vine în lume, dându-i sensul vieţii, arătându-i scopul pentru care trăieşte: cerul; că nu este un aruncat în neant, uitat de 
Dumnezeu.

Din păcate, ai săi nu l-au primit. Cine sunt cei ce nu l-au primit? Cei mândri: fariseii, cărturarii, marii preoţi, Irod, 
Pilat etc. Irod Agripa a voit să-şi arate măreţia sa în faţa regilor din Tir şi Sidon şi i-a invitat la teatru. El s-a îmbrăcat într-o 
haină strălucitoare din fire de argint şi aur. Mândru de sine, s-a adresat celor prezenţi cu cuvintele: „Vă vorbeşte un zeu şi 
nu un om”. În acea clipă l-a lovit Dumnezeu cu o boală grea şi a murit mâncat de viermi. Napoleon Bonaparte, împăratul 
francezilor, s-a adresat cu trufie lui Dumnezeu, după ce a cucerit Moscova (1812), zicând: „Cerul e al tău, pământul e al 
meu”. Numai că armatele i-au murit de frig în Rusia şi el s-a întors cu ruşine în Franţa.

Lumea este plină de oameni îngâmfaţi care vor să se facă mai mari decât sunt. Sunt asemenea broscuţei din fabulă.  Mică, 
cât un ou, a văzut un bou. Invidioasă foc, s-a gândit pe loc: „Vreau să fiu mai mare!” Şi s-a tot umflat, până a crăpat.

Când tâlharul de pe cruce, din dreapta lui Isus, s-a smerit recunoscându-şi vinovăţia sa şi nevinovăţia lui Isus, a intrat în convorbire ”telefonică” cu  lumea de 
dincolo şi a auzit un glas: Astăzi vei fi cu mine în rai. Singurul telefon, cu ajutorul căruia putem intra în legătură cu Dumnezeu, cu îngerii şi sfinţii, cu Isus şi Preacurata, 
este SMERENIA.

Dacă aveţi pe cineva drag dincolo, procuraţi-vă telefonul mobil, fabricat în cer, care are această marcă divină: SMERENIA.
Isus a venit   pe pământ în sărăcie și cu umilință mare după cum cântăm în  colindele noastre. Să avem un Crăciun binecuvântat și plini de bucuria Nașterii 

Mântuitorului să ne rugăm spunând :  Tată Iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să retrăim  Naşterea Lui Isus, si să spunem şi altora, cu ajutorul colindelor; să vorbim despre 
bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 magi; să închidem uşa sentimentelor de ură , de îngâmfare şi să o deschidem pe cea a iubirii și a smereniei. Crăciun Fericit!

 
Cu mult drag părintele Simon Ciubotaru, 

Parohia Romano-Catolică Timișoara VII Freidorf, Filiala Șag

Balul Ionilor

Taină minunată și neobișnuită văd
În zilele de sărbătoare ale Nașterii Domnului, se înalță glas puternic de mărturisire a adevărului că acum 

două milenii Dumnezeu a coborât pe pământ. Hristos-Dumnezeu S-a născut, după trup, prin puterea 
Duhului Sfânt, din Preacurata Fecioară Maria, a viețuit printre noi, oamenii, ne-a cunoscut durerea și 
bucuria, a murit și a înviat pentru noi.

Hristos Domnul a adus atunci lumină în întunericul care domina omenirea, viață în moartea care se 
răspândea în diferite forme, peste tot, bucuria și nădejdea adevărată într-o lume cuprinsă de tristețe și disperare. Cum Hristos 
este „același ieri și azi și în veci“, El, Hristos, rămâne izvorul de lumină, viață, bucurie și nădejde și în lumea de azi. 

Da! Dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat cu putere asupra lumii prin Nașterea lui Hristos la Betleem și, de atunci, 
ea nu încetează a îmbrățișa pe tot omul.

Îl rugăm pe Dumnezeu ca anul ce vine să fie timp de pace în țară și în lume. Îl rugăm să ne dea răbdare în greutățile 
care par a nu fi puține în anul care urmează, să ne dăruiască iertarea, binecuvântarea, ocrotirea și iubirea Sa în toate zilele 
vieții noastre.

Să ne bucurăm de praznicul Nașterii și Botezului Domnului; să avem parte de mulți colindători pe prispa sufletelor noastre; 
să fim alături de cei dragi și ei să fie împreună cu noi în adevăr și în dragoste; să nu-i uităm nici pe cei aflați în suferință 
sau mai încercați decât noi. Îmbrățișându-ne unii pe alții în dragostea lui Hristos, Cel născut din Preacurata Fecioară Maria 
cu puterea Sfântului Duh, să rostim împreună cu îngerii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire“.

Sărbători binecuvântate! La mulți, buni și frumoși ani!

Programul Primăriei 
în perioada sărbătorilor
Anunțăm locuitorii comunei Șag că, 

în preajma sărbătorilor, 
programul de funcționare al Primăriei 

se modifică, conform legii. 
Zilele de 25 și 26 decembrie 2019 

și 1 și 2 ianuarie 2020 
sunt declarate sărbători legale, 

astfel că nu se va lucra.



DECESE

POPESCU FLOAREA

DOMŞA NICODIM

BABUŢA VASILE

PRAJAN MARIA

SECULA AURELIA

BARTA MATEI

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului 
trebuie să aducă bucurie în tot poporul, ca să beneficiem 

de această bucurie la sărbătoare și după sărbătoare, 
trebuie să nu uităm ce sărbătorim, în centrul sărbătorii 

noastre trebuie să fie Isus Hristos, el e sărbătoritul, 
doar el poate să aducă bucurie și speranță în inimile 

noastre.

Biserica Penticostală Speranța Șag 
vă dorește sărbători pline de bucurie și pacea Domnului Isus 

să fie revărsată în inimile și familiile voastre. 
La mulți ani!

Rusu Vinicius, 
conducătorul Bisericii Penticostale Speranța Șag

Iubiți credincioși, 

Acum, când colindul își pregătește cu emoție armoniile, iar minunea Nașterii 
Mântuitorului cuprinde întreg Pământul, doresc ca de aceste sărbători, Cel 
născut în ieslea Betleemului să vă aducă liniște în suflet, lumină în gânduri, 
pace în inimă, înțelegere în familie, speranță în viață și să avem parte de bucuria 
veșniciei în viețile noastre.

Vorbim de colind și astăzi, când mă gândesc la anii copilăriei, îmi aduc 
aminte că cel mai fascinant lucru era să ascult colindul, fie să colind, fie să 
primesc colindători. Aș vrea, însă, să ne gândim puțin la cei care au fost primii 
colindători, și anume îngerii din cer care s-au arătat pe câmpia Betleemului și 
au adus următorul mesaj: ”Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o 
veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui 
David vi s-a născut un Mântuitor care este Cristos Domnul. Iată semnul după 
care Îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. 
Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând 
pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte  și pace pe 
pământ, între oamenii plăcuți Lui”(Evanghelia după Luca, cap. 2,  10-14).

Privind la pasajul acesta putem învăța 3 lucruri de la primii colindători. Trei 
lucruri foarte frumoase și foarte importante. Cea mai mare bucurie în viață este să  
ai un Mântuitor, așa scrie în versetul 11. Noi ne dorim multe bucurii de sărbători, 
ne dorim să fim fericiți, dar aici primii colindători ne spun încă o dată: nu există 
bucurie mai mare decât să ai un Mântuitor, iar singurul Mântuitor pe care noi îl 
putem avea este Domnul Isus Cristos, care s-a născut în ieslea din Betleem. Al doilea 

lucru pe care ni-l spun colindătorii 
este că Dumnezeu întotdeauna ne dă 
toate indiciile ca să-L putem găsi pe 

Mântuitorul nostru. Atunci când ne gândim la aceste indicii, 
putem vedea că și cu 700 de ani înainte, proorocul Isaia spunea 
”căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și Domnia va fi 
pe umerii lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, 
Părintele Veșniciilor și Domn al Păcii”. Atunci când ți se naște 
un copil trebuie să-i pregătești un loc pentru el, trebuie să-ți 
schimbi prioritățile în funcție de el, trebuie să îi faci cadouri 
și te bucuri că ai cui să lași numele tău. Când a venit Domnul 
Isus Cristos și S-a născut la fel s-a întâmplat. Ce tragedie că, 
atunci, în Betleem, oamenii n-au avut un loc pentru Domnul Isus și El s-a născut 
în grajd. Sigur, unii probabil nu știau cine le bate la ușă, alții aveau casa prea plină 
cu alte lucruri, iar alții probabil erau prea ocupați. N-am vrea aceeași tragedie să se 
întâmple și astăzi cu noi, să n-avem loc pentru Domnul Isus. Aș vrea să vă faceți 
timp și loc în inimă, să se nască Domnul Isus. Apoi, să îți poți schimba prioritățile 
și, apoi, să poți să-I faci cadouri. Cel mai frumos cadou pe care îl poți da este inima 
ta. Ultimul lucru pe care îl vedem aici este faptul că în lumea aceasta sunt 2 categorii 
de oameni. Unii dintre oameni sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Acești păstori 
care au auzit mesajul primilor colindători au alergat în grabă la Betleem să vadă 
dacă ceea ce li s-a spus este adevărat. Adică L-au căutat sincer pe Domnul Isus 
Cristos, iar când L-au găsit, au fost plini de bucurie, slăveau pe Dumnezeu și n-au 
mai putut să tacă și au început să spună și la alții. 

N-ați vrea ca, de aceste sărbători, să fim și noi oameni plăcuți înaintea lui 
Dumnezeu? Adică să Îl căutăm sincer și apoi, dacă L-am găsit, să Îl lăsăm să 
devină bucuria vieții noastre, să devină Mântuitorul nostru și apoi să putem 
și noi să slăvim pe Dumnezeu și să putem și noi să spunem și la alții despre 
El? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe toți la lucrul 
acesta.

Din partea Bisericii Creștine Baptiste 

vă dorim Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Cu aleasă prețuire, pastor dr. Marius Ianc

Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie petrecute în liniște și fără incidente, Poliţia 
Locală Șag recomandă locuitorilor să respecte câteva reguli de bază: 

• pentru a preveni incidentele neplăcute și chiar vătămarea populaţiei prin 
folosirea unor obiecte pirotehnice neconforme noilor prevederi legislative, precum 
și pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică în preajma Sărbătorilor de 
iarnă, cetăţenii sunt rugaţi să achiziţioneze doar obiectele pirotehnice permise de 
lege;

• vom sta la dispoziția cetățenilor și vom veghea la buna desfășurare a 
evenimentelor organizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă (Crăciun, Revelion);

Lucrătorii Poliţiei Locale Șag urează locuitorilor comunei noastre Sărbători 
Fericite!

Persoanele fizice sau juridice autorizate 
pot folosi articolele pirotehnice de 
divertisment numai cu luarea măsurilor de 
protejare a persoanelor, bunurilor materiale, 
animalelor și a mediului Orice operaţiune 
cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, 
constituie infracţiune și se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la un an.

În această perioadă, polițiștii din Nădrag 
recomandă părinților să supravegheze copiii 
cu atenţie deoarece aceștia pot fi expuși 
incidentelor survenite în urma folosirii 
necorespunzătoare a obiectelor de distracţie 

pe bază de amestecuri pirotehnice. Toate 
articolele pirotehnice sunt imprevizibile și 
periculoase. Din acest considerent, folosirea 
lor necesită control și supraveghere.

Înainte de a folosi produsele pirotehnice, 
studiaţi atent instrucţiunile și măsurile de 
securitate indicate pe ambalajul produsului. 
Polițiștii din Nădrag vă recomandă să folosiţi 
cu multă atenţie articolele pirotehnice, 
pentru a evita producerea unor incendii 
nedorite ori vătămări corporale ce ar putea 
să umbrească frumuseţea sărbătorilor de 
iarnă.

RECOMDĂRILE POLIŢIEI LOCALE ȘAG Atenție la articolele pirotehnice

Hotărâri ale Consliului Local Șag 
în ședința de îndată din data 16 decembrie 2019 

ORDINEA DE ZI

1. Hotarârea nr.75 din 16.12.2019

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al 
Comunei Șag din luna decembrie 2019

2. Hotărârea nr. 76 din 16.12.2019

privind rectificarea de buget


