
In orice sistem, fie el politic, 
administrativ sau de altă natură, 
rezultatul muncii unei echipe 
ține atât de calitatea profesională 
a membrilor acesteia, cât mai ales 
de felul în care e condusă. Prin 
urmare, performanța apare când 
ambele cerințe sunt satisfăcute.

Un sistem se poate reforma 
atunci când cei mai buni sunt 
implicați. Când cei de bună 
credință sunt ascultați. Și când 
motivele reformei și schimbării 
sunt sincere, oneste și în folosul 
celor mulți.

Străduința de a îmbina toate 
acestea trebuie să fie un îndreptar 
de onoare pentru fiecare lider. 
Pentru fiecare conducător, 
administrator sau politician.

În ceea ce ma privește, 
ca PRIMAR nu pot accepta 
compromisuri, mai ales când 
vine vorba de administrație. Asta 
fiindcă rămân convins că politicul 
nu trebuie sa interfereze cu 
aceasta. Administrația sănătoasă și 
îndreptată către nevoile comunității, 
trebuie separată clar de politic. 
Locul politicului este în Parlament, 
așa cum locul administrației este în 
mijlocul comunității.

Prin urmare, voi aduce tot 
efortul și priceperea mea alături 
de cei care susțin și cred în aceste 
principii și valori.

Cu toată considerația,
Roșu Flavius Alin

PRIMAR

Întrucât în spațiul public au fost lansate o serie de zvonuri legate de proiectele care se află în desfășurare în cadrul Primăriei Șag, 

în acest număr al Jurnalului de Șag venim în fața dumneavoastră cu o serie de precizări legate de fiecare obiectiv în parte.

De asemenea, pentru a înțelege cu toții de ce uneori implementarea și concretizarea unei investiții durează de la câteva luni 

până la câțiva ani, în rândurile ce urmează vreau să vă spun care sunt procedurile pe care le urmează fiecare proiect, din stadiul de 

idee și până la finalizare. 

Obiectivele pe care dorim să le implementăm în comuna noastră presupun elaborarea de documentații pentru  fiecare pas pe 

care legea ne obligă să îl urmăm. Astfel, în primă fază se întocmește un studiu de fezabilitate (SF), pe care consilierii locali îl aprobă 

în ședință de Consiliu.  Odată întocmit SF-ul, următorul pas este realizarea proiectului tehnic (PT). Și aici, procedura de licitație 

este aceeași și durează la fel de mult. Abia după ce și acest pas este trecut, urmează lansarea unei noi licitații, aceea pentru găsirea 

unei firme care să execute lucrările propriu zise. Apoi, urmează obținerea avizelor, procedură care durează, la rândul ei, câteva luni. 

De notat este faptul că, în cazul în care la licitații participă mai multe firme, acestea pot depune și contestații, moment în care 

întreaga procedură se sistează, până când Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor analizează contestațiile. 

Astfel, este ușor de înțeles că, având de parcurs atât de multe proceduri care nu depind sub nicio formă de administrația locală, 

implementarea unui proiect durează, câteodată, mai mult decât ne-am dori. 

Lămuriri în privința proiectelor 
aflate în derulare în comuna noastră

Editorial

Venim în fața dumneavoastră 
cu o scurtă descriere a principalelor 
proiecte care sunt în implementare, 
în diferite stadii, în comuna noastră. 
Despre fiecare dintre obiective 
ați putut citi în numerele trecute 
ale ziarului nostru, însă pentru o 
informare corectă a locuitorilor din 
Șag, alături de descrierea investițiilor, 
veți putea consulta documentele 
care atestă stadiul din acest moment 
al fiecăreia dintre ele.
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Dezbatere publică pentru schimb de terenuri 
(detalii în pagina 3)
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În data de 9 decembrie, începând cu ora 18, în sala de Consiliu a Primăriei Șag va avea loc o dezbatere publică pe tema unui schimb de terenuri între Primărie și Mitropolia 
Banatului. 

Mai precis, Biserica Ortodoxă Șag a înaintat o cerere către Primăria Șag, prin care solicită un schimb de terenuri, în vederea construirii în comuna noastră a unui Centru Social 
pentru persoane vârstnice, în parteneriat cu Fundația Filantropia și Mitropolia Banatului. 

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, iar acum autoritățile invită toți cetățenii interesați să afle mai multe detalii în cadrul dezbaterii publice.

A fost emisă autorizația de construcție și pot demara lucrările pentru construirea 

unui sediu al Asociației Comunelor din România în Șag. 

Vă reamintim, instituția a ales să își deschidă un sediu în comuna noastră, 

iar anul trecut Consiliul Local Șag a aprobat darea în folosință a unui teren pe 

care să se construiască un sediu al filialei Timiș. Terenul, în suprafață de 2.153 

mp, aparține Primăriei, este amplasat în zona PUZ Vest și este dat în folosința 

A.C.O.R. pe o perioadă de 49 de ani. Aici va fi construit un centru de pregătire 

de aproximativ 900 mp.

 În prezent, A.C.O.R. Timiș are peste 260 de angajați. Deschiderea centrului 

ar aduce noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei, iar contribuția la bugetul 

local ar ajunge la peste 250 000 lei anual. Pe lângă avantajele financiare, comuna 

noastră va beneficia și de sălile de curs sau de sala de conferință de aproximativ 

200 de locuri. Pe lângă toate aceste avantaje, comuna Șag va apărea pe harta țării 

ca locație a Filialei A.C.O.R. Timiș.

Dezbatere publică, 
în sala de Consiliu a Primăriei Șag

Încă un pas spre construirea sediului ACOR la Șag
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Proiectul de construire a unei grădinițe, 
respins pentru a patra oară

Alegeri Prezidențiale 2019

Un nou episod din epopeea construirii unei noi grădinițe în comuna noastră s-a derulat de curând. Deși are finanțare asigurată 
încă din 2018, în urma câștigării unui proiect depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, proiectul nu trece de votul 
consilierilor locali. 

Proiectul a fost supus la vot pentru a patra oară, însă nici de data aceasta o parte dintre aleșii locali nu l-au aprobat în Ședința de 
Consiliu. 

”Am obținut fonduri de la Guvern încă din 2018. Atunci a fost întocmit studiul de fezabilitate, apoi și proiectul tehnic, însă 
acolo ne-am blocat. Unii dintre consilierii care votaseră proiectul în trecut s-au răzgândit acum și din nou proiectul este blocat. 
Desigur că încercăm în continuare să găsim soluții pentru a asigura copiilor noștri un învățământ preșcolar în condiții cât mai bune. 
Cu toate acestea, fac din nou apel la consilierii locali să lase de-o parte orgoliile personale și să se implice în administrația publică, 
să treacă peste resentimente și să reușim, împreună, să facem ceva pentru copiii din comuna noastră”, a spus primarul Flavius Alin 
Roșu. 

Finanțarea asigurată de Guvern pentru acest proiect se ridică la aproximativ 350.000 de euro.  

În comuna noastră, mii de cetățeni au înțeles să își exercite dreptul de vot și 
au participat la alegerile prezidențiale organizate luna aceasta.

La primul tur de scrutin din cadrul alegerilor prezidențiale, ce s-a desfășurat 
în 10 noiembrie, rezultatele obținute pe raza comunei noastre sunt următoarele:

1. Klaus Iohannis - 969 voturi
2. Dan Barna - 446 voturi

3. Viorica Dăncilă - 313 voturi
4. Theodor Paleologu - 125 voturi
5. Mircea Diaconu - 114 voturi
În cel de-al doilea tur de scrutin, lupta pentru fotoliul de la Cotroceni s-a dus 

între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Și de data aceasta, prezența la urne a fost 
numeroasă, iar alegătorii din Șag au ales astfel:

1.Klaus Iohannis - 1783 voturi
2. Viorica Dăncilă - 707 voturi



Asigurarea unui climat de siguranță în comuna noastră 

este o prioritate pentru administrația locală, care trage din 

nou un semnal de alarmă. Primarul Flavius Alin Roșu a 

făcut o nouă adresă către CNAIR, pentru luarea de măsuri 

urgente în vederea prevenirii accidentelor rutiere. 

„Am revenit cu o adresă către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere și către Inspectoratul 

Județean de Poliție Timiș, pentru a lua urgent toate măsurile 

tehnice și legale pentru a preîntâmpina alte evenimente 

rutiere grave. Încă din anul 2016 am început să fac sesizări 

către CNAIR și IPJ Timiș, pentru montarea de semafoare 

sau realizarea unui sens giratoriu pe raza comunei. Mai 

mult, am achiziționat un aparat pistol radar, pe care l-am 

pus la dispoziție Poliției Rutiere, pentru a spori siguranța 

cetățenilor din comuna noastră”, a explicat primarul.

În urma sesizărilor făcute, a venit și răspunsul de la 

CNAIR și IPJ Timiș, iar în cadrul ședinței de Consiliu 

Local de luna aceasta, primarul Flavius Alin Roșu a înaintat 

un proiect de hotărâre pentru a completa lista de investiții 

cu achiziționarea și montarea unui semafor pe Drumul 

Național 59, la intersecția cu strada a II-a.

Pentru o desfășurare cât mai bună 

a activității, dar și pentru ca timpii 

de răspuns la intervenții să fie cât mai 

reduși, Primăria Șag a achiziționat un 
autoturism pentru Poliția Locală. 

Deși un singur agent își desfășoară 
activitatea în cadrul Poliției Locale, 
implicarea sa este deja vizibilă pe raza 
localității. Până în prezent, peste 20 de 
persoane care nu au respectat legea au 
fost sancționate cu amenzi, iar alți peste 

100 de oameni au primit notificări și 
somații. 

Întrucât volumul de lucru în cadrul 
Poliției Locale Șag este unul ridicat, 
urmează ca în perioada următoare să fie 
scoase la concurs și alte posturi pentru 
cei care vor să devină agenți.

Mașină pentru Poliția 
Locală Șag

Se dorește montarea de semafoare în comuna Șag
5
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IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE ANUL 2020 NU CRESC

Stații de autobuz noi, pe mai multe străzi din comună

Pregătiți pentru iarnă Vom avea Târg de Crăciun, la Șag

Conform HCL nr.32 din 19.04.2019, privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2020, acestea nu se măresc, ci se indexează cu rata 

inflației. De asemenea, toți contribuabilii care își 

vor achita integral dările până în data de 31 martie 

vor beneficia de o bonificație de 10% din suma 

datorată.

Pe de altă parte, facem apel la locuitorii comunei 

care încă nu și-au achitat taxele și impozitele aferente 

anului curent să plătească aceste obligații, întrucât 

fiecare zi de întârziere aduce după ea penalități la 

suma de plată.

Primăria Șag a achiziționat mai multe stații 

noi de autobuz, pe care le-a montat pe traseul 

mijloacelor de transport în comun care trec prin 

localitatea noastră. Patru astfel de refugii pentru 

călători au fost amplasate în stațiile nou înființate, 

două în zona Mănăstire, unul pe strada XX și unul 

pe drumul național, în dreptul stadionului. 

Stațiile sunt prevăzute cu bănci acoperite, iar în 

vecinătatea refugiilor au fost montate și coșuri de 

gunoi, pentru ca în zonă să nu apară mizerie. Facem 

apel la cetățeni și îi rugăm să întrețină aceste noi 

stații.

Autoritățile locale sunt pregătite pentru a face față unei ierni friguroase, cu 

precipitații abundente. Întrucât în perioada următoare sunt anunțate ninsori, 

primarul Flavius Alin Roșu anunță că sunt pregătite toate forțele și utilajele 

să intervină, pentru a asigura deszăpezirea pe raza comunei. De asemenea, și 

anul acesta, autoritățile fac apel la locuitorii comunei să își curețe zăpada de pe 

trotuarele din fața caselor, ca să se poată circula în siguranță.

Și anul acesta, locuitorii din Șag 
se pregătesc să intre în atmosfera 
sărbătorilor. Iar pentru ca decorul să 
fie unul de poveste, comuna îmbracă 

straie de sărbătoare. În curând se 
va deschide Târgul de Crăciun din 
vecinătatea Căminului Cultural, iar 
cu mic, cu mare, toți șăgenii sunt 
invitați să participe, și de data aceasta, 
la împodobitul brazilor. Cei 2 brazi 
își vor aștepta podoabele și anul 
acesta, unul în interiorul Căminului, 
iar celălalt în Parcul Central, lângă 
Monumentul Eroilor, din vecinătatea 
Căminului Cultural.
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Campioni de toamnă. Timișul Șag, în fruntea clasamentului

”Un parc pentru Mara” merge mai departe

S-a tras cortina peste campionatul Ligii a IV-a în Timiș, iar după primele 17 etape, 
Timișul Șag este prima echipă în clasament, cu 38 de puncte. Formația noastră a încheiat 
prima parte a sezonului la o lungime de principala contracandidată la primul loc, Avântul 
Periam, deținătoarea Cupei României la nivelul județului. 

Campioana de toamnă a strâns zestrea de puncte din 12 victorii și 2 egaluri, pierzând 
doar trei partide. Formația are cea mai bună apărare a campionatului, cu doar 12 goluri 
primite în 17 meciuri, având la activ 8 partide în care nu a încasat vreun gol. În meciurile de 
pe teren propriu, Șagul a înregistrat 6 victorii, un egal și a pierdut un singur meci. 

Până la reluarea campionatului, Timișul Șag va participa, alături de colegele de serie din 
Liga a IV-a, și la turneul de fotbal în sală - Cupa de Iarnă.

Și formația a doua a terminat Campionatul Municipal din postura de lider, iar 
echipele de copii și juniori au avut și ele clasări meritorii în competițiile în care au jucat. 
Clubul, în momentul de fața, este pregătit de următorul staff tehnic: Ianoșev Adrian 
- manager general și antrenorii Ianoșev Dejan, Costescu Gheorghe, Damian Florin și 
Robotă Lucian, cu mențiunea că ultimii doi antrenează grupele de copii și juniori ale 
clubului. 

Totodată, la bunul mers al lucrurilor a participat și directorul executiv, Precup Daniel. 
Întregul staff tehnic și administrativ mulțumește pentru sprijinul acordat Consiliului Local 

Șag și Primăriei Șag, nu în ultimul rând domnului primar Roșu Flavius Alin, care este 
principalul promotor al acestui frumos proiect sportiv al comunei: C.S. TIMIȘUL ȘAG.

Pe această cale, întreg staff-ul tehnic, administrativ și sportivii clubului urează tuturor 
locuitorilor comunei și simpatizanților Sărbători Fericite și un călduros La mulți ani!  

Părinți implicați, "șefi" de 
ateliere, balerine și cântăreți, 
copii puși pe distracție și dăruirea. 
Acestea au fost ingredientele 
care au condimentat unul dintre 
evenimentele de suflet ce au avut 
loc în comuna noastră, la mijlocul 
lunii noiembrie. Încărcați cu 
zâmbete și animați de dorința de 
a ajuta, zeci de oameni au trecut 
pragul Căminului Cultural, pentru 
a petrece împreună o zi de neuitat. 

”Un parc pentru Mara” este 
evenimentul ce a strâns în jurul lui 
oameni cu suflet mare care și-au  
propus să dea o mână de ajutor 
la înfăptuirea unui vis - acela de 
a realiza un parc de joacă pentru 
copiii bolnavi, internați la Secția de 
Neuropsihiatrie Infantila a Spitalului 
Loius Țurcanu din Timișoara.

Cu ajutorul tuturor, în cele 
câteva ore în care s-a desfășurat 
evenimentul, s-au strâns nu mai 
puțin de 7.000 de lei, bani care vor 
contribui la realizarea parcului.

Proiectul ”Un parc pentru Mara” 
își propune să transforme un spațiu din 
curtea spitalului într-un frumos loc de 
joaca. Fiecare copil, cu atât mai mult 
unul bolnav, are dreptul la joacă în locuri 
curate, sigure și, de ce nu, frumoase!

Anual în cadrul acestui spital 
sunt internați 3000 de copii și 
ați aproximativ 3000 ajung în 
ambulatoriul spitalului, pentru 
consultații.  

Însă, cu toate că este vorba 
despre un spital destinat exclusiv 
copiilor, acesta nu deține un 
spațiu amenajat pentru joacă sau 
pentru recreere, copiii fiind ținuți 
in saloane, indiferent de anotimp 
sau de perioada pentru care sunt 
internați. Actualmente copiii care 
ies afara se joacă în parcare, pe 
beton, sau printre mașini, riscând în 
orice moment să fie accidentați.
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Hotărâri ale Consliului Local Șag în ședințele 

din data de 31 octombrie 2019 și 22 noiembrie 2019
ORDINEA DE ZI

1. Hotărârea nr. 64/31.10.2019
Privind aprobarea Proiectului organizării Rețelei Școlare 

din Comuna Șag pentru anul 2020-2021
2. Hotărârea nr. 65/31.10.2019
Privind aprobarea transferului dreptului de concesiune 

pentru terenul identificat în CF nr. 400159 de pe 
Goghezu Daniel-Viorel pe Boitor Anghel-Constantin 
și Boitor Mădălina-Dumitrana

3. Hotărea nr. 66/22.11.2019
Privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele 

Consiliului Local Șag din luna noiembrie 2019.
4. Horărârea nr. 67/22.11.2019

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare a Consiliului Localag, județul Timiș

5. Hotărârea nr. 68/22.11.2019

Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru 
intervențiile de urgență în cazurile de violență 
domestică

6. Hotărârea nr. 69/22.11.2019 

Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea normei 
de hrană personalului din cadrul Compartimentului 
Poliție Locală

7. Hotărârea nr. 70/22.11.2019

Privind aprobarea vânzării terenului prorietate privată 
a comunei Șag, identificat în CF nr. 400113 Șag și 
însușirea raportului de activitate

8. Hotărârea nr. 71/22.11.2019

Privind completarea listei de investiții pentru anul 2019

9. Hotărârea nr. 72/22.11.2019

Privind modificare stat de funcții

10. Hotărârea nr. 73/22.11.2019

Privind aprobarea transferului dreptului de concesiune 

asupra terenului identificat in CF 401426 Șag, de pe 

Jupînu Mărioara pe Suciu Matei

11. Hotărârea nr. 74/22.11.2019

Privind necesitatea construirii unei comisii de negociere 

cu Episcopia Romano-Catolică Timișoara în vederea 

obținerii terenului situat în Șag, în grădina Bisericii 

Romano-Catolice, pentru construirea unei grădinițe.

CĂSĂTORII
ANDREI TIBERIU-

SEBASTIAN și CEBUC 
NINETA-CRISTINA

VLAD FLORIN și 
NICULESCU DIANA

COSTEA CĂTĂLIN și 
CARAGEA IOANA-DENISA-

MĂDĂLINA

Casă de piatră!

DECESE

VAGRIN FLOAREA

ERDEI LADISLAU

GHERMAN FLORIAN

DOBRIDOREANU 
PARASCHIVA

Lenovo
Evidenţiere


