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Dragi locuitori,
Mă bucur să vă anunț că ne apropiem, cu pași repezi,
de finalizarea mai multor obiective de investiții la care
se lucrează de câteva luni de zile. Sunt în stadiu foarte
avansat principalele proiecte din comună, proiecte care
sunt dedicate, în special, copiilor și tinerilor din Șag, însă
nu numai.
Sunt mândru să vă anunț că, în curând, și grădinița
Editorial
veche din comună va intra într-un amplu proces de
reabilitare, pentru că îmi doresc să le oferim copiilor
noștri cele mai bune condiții de studiu. De asemenea, avem o veste bună și pentru tinerii
din comună care și-au depus dosare pentru a primi terenuri din partea primăriei. Un prim
lot de parcele va fi predat beneficiarilor, astfel că, în următorii ani, în comuna noastră se
va dezvolta încă un cartier.
De asemenea, suntem alături de seniorii din comuna noastră. Pentru ei amenajăm, la
noua bibliotecă, spații în care să își petreacă timpul împreună, să se bucure unii de alții,
în cele mai bune condiții.
Pe de altă parte, vin cu rugămintea să ne sprijiniți în continuare în demersurile pe
care le facem, chiar dacă acestea presupun un disconfort pentru noi toți, însă vă asigur
că, la finalizarea tuturor acestor investiții, ne vom putea mândri cu una dintre cele mai
moderne comune din judet.
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Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită la Șag

Copilăria a fost din nou sărbătorită, în cel mai autentic mod, cu zâmbete și
distracție, în comuna noastră. Autoritățile locale au vrut să le ofere, și anul acesta,
tuturor copiilor din comuna noastră o zi plina de bucurie, de emoție și distracție,
iar petrecerea a fost una ca în povești.
Preț de câteva ore, de la mic la mare, copii din Șag, dar și din localitățile
apropiate, au poposit în centrul comunei noastre, acolo unde au avut parte de o zi
plină de evenimente, într-un tărâm învăluit în magie.
Încă de la primele ore ale dimineții, au fost organizate o serie de acivități. Două
tobogane gonflabile au fost aplasate în parc, spre bucuria copiilor, iar pe parcursul
întregii zile, cei mici au participat la ateliere de dansuri și jocuri și programe de
animație, împreună cu zânele Teatrului Cortina, care le-au făcut și picturi pe față
copiilor adunați să sărbătorească.
Ziua s-a încheiat într-o notă de mister. De la ora 18.30, Magicianul Lorenzo a
urcat pe scenă și i-a încântat pe copii cu trucuri de magie.

Ziua Eroilor, marcată la Șag

Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, a fost marcată, anul acesta, în 2
iunie, de Ziua Înălțării
Domnului, în memoria
celor căzuți de-a lungul
veacurilor pe câmpurile
de luptă, pentru credință,
libertate, dreptate și
pentru apărarea țării și
întregirea neamului.
La acest eveniment au participat autoritățile locale, care au participat la un
ceremonial religios la monumentul din Parcul Central, iar apoi au fost depuse
coroane la monumentele eroilor. Conform tradiției, o a doua slujbă de pomenire a
avut loc la cimitirul ortodox din localitate.
În semn de recunoștință pentru eroii patriei care au căzut în Primul Război
Mondial, autoritățile statului român au hotărât, prin Decretul-lege nr. 1.693 din 4
mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare națională și să fie celebrată, „cu
mare fast religios, școlar, militar și național”, în Ziua Înălțării Domnului.
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Stadiul principalelor lucrări din comuna Șag

Prind contur investițiile care se află
în derulare în comuna noastră. Una
dintre cele mai avansate lucrări este
cea la sala de sport, care a fost complet
închisă cu panouri, pe părțile laterale,
iar în prezent se lucrează la accesul
în tribune și la restul detaliilor care
mai trebuiesc puse la punct. Potrivit
constructorului, lucrările sunt în
grafic, nu vor exista întârzieri, astfel că
obiectivul va fi finalizat până la sfârșitul
anului. Noua sală este construită cu
fonduri de la Compania Națională
de Investiții și are o valoare de 6,5
milioane de lei. La final, noua sală de
sport va fi una modernă, încăpătoare,
cu o capacitate a tribunelor de 102
locuri. Spațiul va fi dotat cu vestiare
moderne pentru sportivi și staff-ul
tehnic și va beneficia de un cabinet
medical pentru sportivii care activează
în cadrul cluburilor din comună.

La doar câteva luni de la
demararea lucrărilor, și clădirea care
va adăposti noua bibliotecă este
aproape de finalizare. Au fost făcute
compartimentările și fiecare spațiu a
O altă investiție care va fi fost gândit special pentru destinația
încheiată până în toamnă este cea la pe care o va avea, iar în prezent se
noua grădiniță. Șantierul a avansat lucrează la schimbarea acoperișului.
considerabil, a ajuns la stadiul de Mai sunt de realizat finisajele, iar
„gri”, iar muncitorii lucrează deja la apoi imobilul va fi mobilat pentru
finisaje.
a deservi o bibliotecă, un muzeu cu
obiecte de patrimoniu local, o sală
dedicată activităților seniorilor și o
sală a trofeelor câștigate de clubul
sportiv din Șag.

Terenuri pentru tineri

Vești bune pentru tinerii care și-au depus dosarele pentru
a primi terenuri din partea Primăriei Șag, în baza legii nr.
15/2003. În ședința Consiliului Local din luna iulie urmează
să fie adoptată hotărârea în urma căreia un lor de 25 de parcele
va fi atribuit beneficiarilor, pentru construirea de locuințe de
tip duplex.
Cei care vor primi terenurile sunt cei care s-au clasat
primii, din punct de vedere al punctajelor obținute, în baza
documentelor depuse la dosar.
Vă reamintim, în august 2021, Consiliul Local Șag a
adoptat Hotărârea nr. 47/13.08.2021, privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de
repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuițe proprietate personală. A urmat apoi perioada de
depunere a dosarelor de către cei interesați să primească un
teren din partea Primăriei Șag.
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Se modernizează vechea grădiniță din Șag

Dezvoltarea comunei Șag a dus la creșterea numărului
de familii tinere ce doresc să își educe copiii în localitate.
Astfel, pe lângă construirea noii grădinițe, autoritățile locale
au decis să modernizeze și vechea grădiniță din comună,
pentru a crea infrastrutura de educație modernă pentru toți
copiii și astfel, pentru a veni în sprijinul familiilor tinere.
În acest sens, au fost făcuți cei mai grei pași, cei
birocratici, iar acum se apropie de final licitația pentru
găsirea unei firme care să realizeze investiția, urmând
ca semnarea contractului de lucrări să aibă loc până la
jumătatea lunii iulie.
Conform proiectului, urmează ca vechea grădiniță
să fie reabilitată și etajată, apoi se vor face racordurile
imobilului la energie electrică, apă și canalizare.
Grădinița va funcționa cu program normal și va fi construite grupuri sanitare pentru copii și pentru
avea inclusiv un cabinet medical. De asemenea, vor personalul unității de învățământ.

Festivalul „Cântul Banatului”, ediția a II-a, la Șag

În perioada 18-19 iunie 2022,
în comuna Șag a avut loc Festivalul
Naţional de Interpretare “Cântul
Banatului”, ediția a II-a, eveniment
ce s-a desfășurat în curtea școlii din
localitate.
În prima zi a festivalului au urcat
pe scenă coruri din diferite confesiuni
religioase - ortodocși, catolici, baptiști
și penticostali – adunând peste 150 de
persoane. Dintre participanți enumerăm
Biserica Penticostală Speranța - Șag,
Biserica Baptistă Maranata - Șag,
Corul Bisericii Ortodoxe Șag, Corala
Sf. M. Mc. Gheorghe - Voiteg, Grupul

Cantodena - Giroc. Ca participanți
solo, peste 70 de copii s-au întrecut
la secțiunile Folclor/Etno, Muzică
instrumentală, Pop românesc, Pop
internațional și Muzică religioasă. De
asemenea, a existat secțiunea de dans,
iar toții copiii participanți au fost
recompensați cu diplome și cupe.
Acest festival a fost organizat de
către Asociația Culturală Generația
Muzicii, având ca manager de proiect
pe președintele asociației Kari Drumof
Mihaela, cu sprijinul Primăriei și
al Consiliului Local Șag, dar și al
sponsorilor.
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Amenzi pentru cei care nu respectă legea, la Șag
Legea nu se negociază, la Șag, iar acest lucru este
întărit zi de zi de polițiștii locali din comună, care
amendează toți cetățenii care nu respectă normele și
prevederile privind buna conviețuire.
În continuare, polițiștii identifică persoane din afara
comunei care vin să arunce deșeuri pe domeniul public
din Șag. O astfel de întâmplare a avut loc de curând,
atunci când un bărbat a fost prins transportând ilegal
deșeuri pe care avea de gand să le abandoneze în comuna
noastră. Individul a fost identificat, fiind din localitatea
Băilești, și apoi a primit o amendă de 15.000 de lei.

O altă problemă întâlnită frecvent este aceea a
depozitării deșeurilor din sticlă lângă clopotele verzi,
special destinate acestui tip de deșeuri. Un astfel de caz a
fost depistat pe strada XX, unde un locuitor al comunei
a fost surprins în timp ce abandona mai mulți saci lângă
clopot, deși acesta era gol. Acesta a fost sancționat cu
2.500 de lei conform HCL 15/31.05.2021.
Poliția Locală Șag atrage atenția că astfel de verificări
sunt organizate permanent, iar cei surprinși vor fi
sancționați drastic. Toți locuitorii care, la rândul lor,
observă astfel de situații, sunt rugați să le transmită
Poliției Locale, la numărul de telefon 0742268231.

Distrugeți ambrozia

Orice persoană care are un teren este obligată să ia
măsuri urgente pentru a distruge ambrozia, o buruiană
ce crește de obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare
sau pe terenurile lăsate în paragină.
Potrivit actului normativ care reglementează
aceste lucruri, „proprietarii sau deținătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai
bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de
prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia,

denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru
evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive
invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile
intravilane sau extravilane”.
În acest sens, persoanele fizice și firmele trebuie să
desfășoare, anual, lucrări de întreținere a terenurilor
precum cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei.
Dacă această obligație este neglijată, autoritățile vor da
mai întâi o sancțiune sub formă de avertisment. Apoi,
ignorarea avertismentului va putea duce la aplicarea unei
amenzi între 750 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor
fizice, sau între 5.000 și 20.000 de lei, în cazul firmelor.
De-a lungul timpului, în comuna noastră au fost
deja transmise mai multe somații persoanelor care nu
și-au îngrijit terenurile. Astfel, pentru a preîntâmpina
eventuale sancțiuni, autoritățile fac apel la locuitorii
comunei să ia din timp măsurile necesare combaterii
ambroziei și întreținerii terenurilor și spațiilor verzi.
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Recensamântul din casă în casă

Este în plină desfășurare etapa recensământului care prevede mersul din casă în casă pentru colectarea datelor
celor care nu au completat chestionarul online sau l-au completat greșit. Cei care nu s-au autorecenzat sunt rugați
să îi primească pe recenzori acasă, mai ales că amenda pentru persoanele care aleg să nu răspundă la întrebări e
usturătoare.
De marţi, 7 iunie, a început etapa de colectare a datelor de recensământ prin deplasarea recenzorilor la adresele
de reşedinţă obişnuită a populaţiei care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai 2022. Aproape
47% din populaţia ţintă estimată s-a autorecenzat, informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Această
etapă se va desfăşura până pe 17 iulie, iar colectarea datelor de recensământ se va realiza prin interviu faţă-în-faţă,
numai cu ajutorul tabletelor, chestionarul de recensământ fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare, a precizat
Institutul Naţional de Statistică.
Pe de altă parte, dacă nu sunteţi acasă atunci când recenzorul bate la uşă, acesta va reveni ori de câte ori este
nevoie la o adresă până când va găsi pe cineva acasă.
Recenzarea prin interviu faţă în faţă este ultima etapă a colectării datelor de la populaţie pentru Recensământul
Populaţiei şi Locuinţelor (RPL2021) şi este obligatorie. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă
între 1.000 şi 3.000 lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidenţiale sunt
prevăzute amenzi între 1.500 şi 5.000 lei.
Autoritățile din comuna Șag fac apel la locuitorii care încă nu au parcurs această procedură să le deschidă poarta
recenzorilor și să le răspundă la întrebări. Ca elemente distinctive, recenzorii vor avea la ei o tabletă, sunt obligați să
prezinte legitimațiile și nu este nevoie să pătrundă în locuințe, recensământul putând fi efectuat la poartă.
Pentru o mai ușoară identificare, vă prezentăm mai jos numele recenzorilor din comuna noastră:
1. Linca Doru
2. Duma Mihaela
3. Schipor Ramona
4. Andruseac Ramona
Pentru orice nelămurire legată de procesul de recensământ sau pentru întrebări suplimentare, puteți apela la
coordonatorul recenzorilor din comună, Alexandra Ianoșev, la numărul de telefon 0743.061.031.
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Apa potabilă
nu este pentru udatul grădinilor

Având în vedere temperaturile crescute și lipsa
precipitațiilor din ultima perioadă, autoritățile locale fac încă
un apel către consumatori să evite utilizarea apei potabile
pentru udatul grădinilor. Acest lucru este cu atât mai necesar
în sezonul estival, când crește consumul menajer al apei de
la robinet.
Acest mesaj nu este o noutate, atrăgând și până acum
atenția că sistemul de aprovizionare cu apă a fost dimensionat
doar pentru consumul menajer al populației. Astfel, folosirea
de către unii utilizatori a apei potabile în alte scopuri poate
provoca probleme în alimentarea celorlalți clienți din rețea.
Iar dacă, urmare a secetei, s-ar ajunge și la o reducere a
debitelor de apă ale sursei, ar putea interveni restricții în
distibuție.
Într-o asemenea situație de criză, utilizarea apei potabile
pentru udatul grădinilor sau a spaţiilor verzi constituie
contravenție și se sancționează.

Pentru posesorii de grădini există însă și soluții la
îndemână, pe care autoritățile le recomandă. Una e instalarea
în gospodărie a unor bazine de captare a apei de ploaie și
folosirea acesteia. O alta e forarea de puțuri de mică adâncime.
Ca exemplu, folosind o pompă acționată de un motor de 1
kW, costul cu energia electrică folosită pentru un m³ de apă
extrasă e de șapte ori mai mic decât costul unui m³ de apă
potabilă.
Din păcate, de-a lungul timpului s-au depistat însă
și cazuri în care unii utilizatori au apelat la o metodă
necinstită, încercând să ocolească contorul societății pentru
a nu înregistra consumul real de apă potabilă. Dincolo
de disconfortul creat altor consumatori din acea rețea,
reprezentanții administrației locale reamintesc că o asemenea
intervenție constituie infracțiune și se pedepsește conform
legii.

ATENŢIE LA INCENDIILE DE VEGETAŢIE USCATĂ
Anual, pompierii se confruntă cu un număr mare de
incendii provocate, în cea mai mare proporţie, de arderea
vegetaţiei uscate în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii
acestora pentru lucrările agricole. Pentru evitarea producerii
unor astfel de evenimente, ISU Banat atenţionează atât
cetăţenii, cât şi instituţiile şi operatorii economici asupra
obligativităţii respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută
cu respectarea următoarelor prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi
astfel încât arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea
focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze
reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport
gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 m;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
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Sportul, o prioritate în comuna Șag

Practicarea unui sport este foarte importantă pentru
dezvoltarea și creșterea copiilor, îmbunătățindu-le sănătatea
fizică și psihică. Pornind de la această premisă, autoritățile
locale încurajează toți cetățenii comunei să își înscrie copiii la
una dintre secțiile clubului sportiv.
„Ca om provenit din lumea sportului, am susținut în
activitatea mea de primar dezvoltarea infrastructurii sportive.
O voi face în continuare, având sprijinul comunității. De
aceea vă invit, dragi părinți, să îndreptați către activități
sportive pe copiii dumneavoastră. Noi vă stăm la dispoziție
prin Clubul Sportiv „Timișul Șag”, club ce are în componență
sa o serie de ramuri sportive, precum fotbal, handbal, kaiaccanoe, șah sau GO.
Copiii care practică un sport în mod constant sunt mult
mai sociabili, comunicativi și disciplinați, așadar încurajați-i
pe cei mici să îndrăgească sportul”, spune primarul Flavius
Alin Roșu.
Pe de altă parte, reprezentanții clubului sportiv anunță că
echipa din liga a 4-a a încheiat competiția pe locul 9, din 20,
în timp ce echipa din liga a 5-a s-a clasat pe locul 10 din 15,
la finalul competițiilor. În prezent, se traversează o perioadă
de pauză, pregătirile echipelor urmând să fie reluate din 4
iulie.

Vor fi înscrise în campionat și grupele de copii U13 și
U11, dar și echipa de handbal, acesta fiind primul an în care
participă la competiție.
Pe de altă parte, având în vedere că ne aflăm în plin
sezon estival, activitatea intensă s-a mutat la secția de Kaiac Canoe, unde se fac antrenamente susținute.
Potrivit reprezentanților clublui Timișul Șag, în ultima
perioadă o emulație deosebită se simte în rândul copiilor,
motiv pentru care au decis să întărească parteneriatul cu
școala din comună și să organizeze diverse evenimente, astfel
încât să atragă un număr cât mai mare de copii în activitățile
sportive.
Vă așteptăm să contactați coordonatorii/antrenorii
clubului:
Zamfir Moldovan (Șah și Go) 0741655552
Negrea Lăcrămioara (Handbal) 0727 246 205
Florin Diaconu (Kaiac-canoe) 0761498875
Florin Damian (Fotbal) 0741 513 274
Blidariu Cosmin (Fotbal) 0720 623 556
Ianoșev Adrian (Fotbal) 0744 585 293
Director CS Timișul Șag: Lăzărescu Petru - 0744531082

