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A început recensământul populației

În data de 14 martie 2022 a început autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de
la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021). Autorecenzarea este
disponibilă populației, în perioada 14 martie-15 mai 2022 și se poate realiza de pe orice dispozitiv
electronic (telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.).
Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația
avută la momentul de referință al recensământului, care este ora „00:00” din ziua de 1 decembrie
2021.
România se află la al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din
1989.
Cum vă puteți autorecenza?
- Accesând www.recensamantromania.ro și completând formularul de preînregistrare.
Persoana care îl completează trebuie să introducă toți membrii gospodăriei, după care fiecare va
primi, individual, pe e-mail, formularul de recensământ.
- La punctul fix de la Primăria Șag
ORAR RECENZARE ASISTATĂ
Luni- Sâmbătă – în intervalul orar 10.00-20.00
Locația: în curtea Primăriei (birou SVSU)
Recenzori: Ianoșev Alexandra – 0743.061031
Farago Ștefania – 0730.456606

Editorial
Dragi locuitori,
Iată că primavara și-a intrat în
drepturi, iar odată cu încălzirea
vremii, și în comuna noastră
au reînceput lucrările, pe cele
mai multe dintre șantiere. Așa
cum știți, este în desfășurare o
campanie de colectare a deșeurilor
vegetale, iar pe această cale fac un
apel la toți locuitorii din comună
să respecte graficele de colectare
și, după ce utilajele au trecut pe
strada lor, să nu mai scoată la
stradă resturi vegetale.
De asemenea, vreau să vă
anunț, încă de pe acum, că și
anul acesta, odată cu continuarea
lucrărilor de infrastructură, în
comună va fi deranj în zonele în
care sunt desfășurate șantierele.
Știm că toate aceste măsuri sunt
incomode și crează disconfort,
însă toate au ca scop final o mai
bună calitate a vieții tuturor
locuitorilor din comună.
Vreau să vă asigur de tot
sprijinul nostru în orice problemă
întâmpinați și vă rog, atunci când
observați situații deosebite, să nu
ezitați să ne contactați, pentru a le
rezolva împreună.
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Sute de arbori ornamentali plantați la Șag

S-a strigat adunarea, iar în
câteva ore, sute de locuitori din
Șag, cu mic, cu mare, au răspuns
prezent la o amplă acțiune de
plantare de arbori. Timp de 3 zile,
Primăria Șag, împreună cu Școala
Gimnazială Șag, au organizat

o campanie de sădire de copaci
ornamentali în localitate, iar
acțiunea s-a bucurat de un real
succes.
„Mulțumesc celor peste 150
de persoane care au participat la
frumoasa acțiune de plantare de
arbori de pe raza localității noastre!
Alături de angajații primăriei, de
firmele care au susținut această
acțiune, de domnul subprefect
și nu în ultimul rând de inimoșii
noștri consăteni am reușit să
plantăm peste 400 de arbori
ornamentali doar în prima zi, restul
fiind plantați în următoarele două
zile ale acțiunii”, a spus primarul
comunei Șag, Flavius Roșu.
În total, 800 de arbori
ornamentali au fost plantați pe
spațiile verzi din Șag, în cadrul
campaniei maraton, care a durat
trei zile.

Campania de curățenie de primăvară, prelungită
Campania de colectare selectivă a deșeurilor,
demarată la începutul lunii martie, a fost prelungită.
Astfel, dacă inițial cetățenii aveau la dispoziție două
săptămâni pentru a depozita resturile vegetale la
marginea drumului, perioada o fost prelungită până
în 4 aprilie. După acest interval, mormanele nu vor
mai fi ridicate decât contra cost, după achitarea unei
taxe la casieria primăriei.
Pe de altă parte, autoritățile locale fac apel la
cetățeni ca, în această perioadă, să se ocupe de curățenia
de primăvară, pentru a înfrumuseța aspectul comunei.

3

Lucrări edilitare în comună

Lucrările pentru extinderea grădiniței din comună
sunt în linie dreaptă. După ce au fost demarate în vara
anului trecut, lucrările s-au desfășurat fără probleme
semnificative, astfel că stadiul lor este unul avansat. Au
fost complet construiți pereții, s-au montat acoperișul,
dar și geamurile, iar acum muncitorii lucrează la interior.
O altă lucrare dedicată în special tinerilor din comună
și finanțată de Ministerul Dezvoltării, prin CNI, este
tot mai avansată. Este vorba despre sala de sport din
Șag, unde s-a turnat fundația, apoi au trecut la lucrările
pentru edificarea construcției, fiind deja ridicat scheletul
metalic și construite tribunele, iar muncitorii continuă
lucrările. Dacă nu vor apărea situații neprevăzute, sala

de sport ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul acestui
an.
La final, noua sală de sport va fi una modernă,
încăpătoare, cu o capacitate a tribunelor de 102 locuri.
Sala va fi dotată 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. Valoarea totală a obiectivului se ridică la
aproximativ 6,5 milioane de lei.

PRIMĂRIA ȘAG DATE DE CONTACT
Primar

0742268223

Urbanism

0256/395368

Viceprimar

0744394132

Asistență socială

0256/395368

Consilier al primarului

0740364503

Biroul agricol

0256/395368

Poliția locală

0742268231

Serviciul voluntar

Stare civilă

0756013060

pentru

Taxe și impozite

0256/395368

situații de urgență

0766840900
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Dar din dar, pentru refugiații ucraineni
ce fug din calea războiului

Comunitatea din Șag nu a rămas
indiferentă în fața situației dramatice
prin care trece Ucraina, din cauza
războiului care durează de mai bine
de o lună. Încă din primele zile ale
invaziei rusești, oamenii de bine din
comună s-au mobilizat, pentru a da o
mână de ajutor refugiaților ce au ajuns
la noi în țară.
Cunoscând situația cu care se
confruntă aceștia, șăgenii cu suflet mare
au pus mână de la mână și au adunat,
în doar câteva zile, două camioane și
un microbuz pline cu ajutoare, care
apoi a plecat spre granița cu Ucraina,
în nordul țării. Au fost strânse produse
de igienă, îmbrăcăminte, pături, dar și
alimente neperisabile și conserve.
Acțiunea s-a desfășurat sub
îndrumarea Bisericii Ortodoxe și
Bisericii Catolice din Șag, căreia s-au
alăturat și alte comunități din județ.
„Prin mijlocirea domnului primar
Flavius Alin Roșu și a domnului
fost deputat Marocico Ivan, primul
transport a plecat spre Vama Halmeu
și de acolo în Ucraina, avându-l ca
delegat pe domnul Buciuta Ștefan.
Înainte de toate, țin să mulțumesc
tuturor celor ce au răspuns acestui
îndemn prin jertfa lor: adăpost, hrană
sau mângâiere. Pe lângă ajutorul
primit de la șăgenii noștri, am fost
sprijiniți de oameni din Pădureni,

Liebling, Deta, Peciu Nou, Parța,
Jebel, Ciacova, Bobda, Stamora
Română etc. Recunoscători suntem
și pentru ajutoarele primite din partea
Primăriei Nițchidor și a Primăriei
Sacoșu Turcesc. În mod special
aș dori să mulțumesc domnului
Corlan Cristian că a pus la dispoziție
transportul pentru această acțiune,
dar și voluntarilor noștri ce au venit
să ne ajute să încărcăm ajutoarele”, a
transmis preotul Florin Băran, parohul
Bisericii Ortodoxe din Șag.
De asemenea, autoritățile din Șag
s-au alăturat eforturilor de ajutorare a
refugiaților ucraineni.
„Împreună cu părintele Florin
Băran-parohul Bisericii Ortodoxe din
Șag, viceprimarul Kapor Antonius și
consăteanul nostru-fostul deputat al
minorității ucrainene, Ivan Marocico,
venim în sprijinul poporului ucrainean
greu încercat în aceste momente, prin
susținerea refugiaților din Ucraina.
Cu sprijinul unor persoane de bună
credință vom asigura cazare, masă și
transport pentru aproximativ 300 de
persoane”, a anunțat primarul Flavius
Roșu.
Pe această cale, adresăm mulțumiri
deosebite Bisericii Ortodoxe Șag,
Bisericii Catolice Șag, lui Dan Stepan,
lui Gaje Liviu și firmei Pâinea Casei
din Pădureni.
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Sediu nou pentru bilblioteca din Șag,
după o investiție din partea Primăriei

Aproape jumătate de milion
de lei va investi Primăria Șag într-o
clădire veche din localitate, pe care o
va transforma în bibliotecă. În plus,
în imobil vor exista și spații cu alte
destinații.
„Cultura este unul din pilonii de
bază ai unei comunități, din perspectiva
dezvoltării durabile. Am avut și vom
avea în atenție investiția în cultura
locală, atât din prisma evenimentelor
tradiționale pe care le finanțăm an
de an, cât şi a infrastructurii necesare
actului cultural”, spune primarul
comunei Şag, Flavius Roşu.
La începutul lunii martie au
demarat lucrările de reabilitare la

imobilul de pe strada a VIII-a (Școala
Veche Românească), unde, cu un
buget de 474. 500 lei, se va face noul
sediu al Bibliotecii Comunale. Tot
în această clădire vor fi adăpostite
și obiecte din patrimoniul local și
vor fi organizate diferite evenimente
culturale.
„Aici, alături de cărțile pe
care le oferim publicului larg,
vom expune diverse obiecte ale
patrimoniului cultural local. Vom
găzdui evenimente corelate actului
de cultură şi, în plus, vom pune la
dispoziția seniorilor Șagului o sală
dedicată activităților dumnealor”, a
adăugat edilul.

Pași înainte pentru construirea unei creșe la Șag

La finalul lunii februarie,
primarul din Șag, Flavius Roșu,
împreună cu arhitectul șef al
comunei, Gabriel Rus, au depus,
la Compania Națională de
Investiții, Studiul de Fezabilitate
pentru noua creșă din comuna
noastră. Investiția se va ridica la
suma de 4,5 milioane lei și va
consta în edificarea unei clădiri
de peste 700 mp, cu toate dotările necesare, fiind compusă
din săli de grupă, dormitoare și cabinet medical.
În perioada următoare, mergând pe aceeași procedură
ca și în cazul Sălii de Sport, se va trece la aprobarea
documentației în Comisia Tehnică din cadrul CNI, după
care se va demara procedura de licitație pentru întocmirea
proiectului tehnic și execuție.
Un alt punct discutat în cadrul vizitei la București a fost
legat de finanțarea lucrărilor privind extinderea rețelelor de apă

și canal în zona Mănăstirii și pe străzile care nu au fost cuprinse
în cadrul proiectului Aquatim din vatra veche. În acest caz,
investițiile vor fi realizate prin Programul “Anghel Saligny”, iar
valoarea estimativă a acestora este de 29.000.000 lei.
”Sperăm ca în cursul lunii aprilie să fie aprobată
finanțarea pentru această investiție, ceea ce înseamnă că
întreaga noastră localitate va fi canalizată și alimentată cu
apă”, a spus primarul Flavius Roșu.
O altă veste importantă e că, în curând, vor demara
lucrările pentru investiția în infrastructura rutieră
a amenajării intersecției străzii a XX-a cu DN 59,
îmbunătățind astfel accesul spre zona de Est a localității.
„De asemenea cu sprijinul domnului ministru al
Transporturilor- Sorin Grindeanu, al domnului deputat
Alfred Simonis și al conducerii DRDP Timiș - cărora
le mulțumesc pe această cale pentru disponibilitatea
manifestată - să realizăm prin bugetul acestei instituții
un sens giratoriu la intrarea în Șag, pentru a îmbunătății
traficul în zonă”, a adăugat primarul.
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Citește-mi 100 de povești,
programul național pentru
încurajarea lecturii în grădiniță
Grădinița din Șag implementează în acest an școlar Programul Național ,,Citește-mi 100 de povești”, inițiat
și organizat de către Asociația OvidiuRo, un program în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Ministerul
Culturii, sub egida proiectului „România Educată”, derulat de Administrația Prezidențială.
Programul își propune să stimuleze lectura în rândul copiilor, atât în grădiniță, cât și în familie, iar în acest sens,
micuții de la grădinița din comună au avut oportunitatea de a participa la ateliere de lectură și de a-și dezvolta
atenția, vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare.
Și, pentru ca activitatea să fie cu adevărat specială, invitați să citească povești copiilor de la grădiniță au fost
primarul comunei, Flavius Roșu, viceprimarul Kapor Antonius, subprefectul Sorin Ionescu, directorul școlii din
comună, Radu Cosmin, preotul Parohiei Ortodoxe Șag, Băran Florin, dar si alte personalități din comună.
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Fetiță dispărută din Deta,
găsită cu ajutorul Poliției Locale Șag
O copilă de doar 13 ani, dată
dispărută de poliție în 15 martie, a
fost găsită cu ajutorul agenților de la
Poliția Locală Șag. Imediat ce a fost
dată în urmărire, toate efectivele de
poliție din județ au intrat în alertă, iar
reprezentanții Poliției Locale Șag au
fost cei care au identificat-o pe fetiță,
cu ajutorul camerelor de supraveghere.
Pe imagini a fost surprinsă când
cobora dintr-un microbuz, însoțită de
un bărbat. Apoi, împreună cu acesta
Agenții de poliție din Șag au luat astfel că, în scurtă vreme, copila a fost
s-a urcat într-o masină care i-a dus la legătura cu reprezentanții IPJ Timiș, reperată în Piața Iosefin, a fost preluată
Timișoara.
cărora le-au povestit cele întâmplate, și predată familiei.

Atenție la incendiile de vegetație uscată

Având în vedere că numărul mare de incendii izbucnite
în zonele rurale, pe izlazuri, în păduri, precum şi începerea
activităţilor agricole de curăţare a terenurilor, livezilor şi a
viilor de vegetaţia uscată rămasă din anul anterior, pentru
a evita adevărate dezastre ecologice, pierderi de vieţi
omeneşti şi bunuri materiale Poliția Locală Șag reamintește
prevederile, din H.G. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor.
Astfel:
- se interzice folosirea focului deschis nesupravegheat
în locuri cu pericol de incendiu în apropierea locuințelor,
a anexelor gospodărești, lângă depozitele de furaje, pe
câmpuri şi mirişti, în apropierea pădurilor, precum şi în
interiorul acestora;

- administratorii fondului silvic (indiferent de forma de
proprietate), au obligația de a instrui şi supraveghea pe cei
ce tranzitează pădurea sau desfășoară activități în acest areal,
privind fumatul sau folosirea focului deschis în pădure;
- este interzisă arderea materialelor de orice natură pe
timp de vânt;
Distanţele minime de siguranţă la care se poate face
focul sunt:
- 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi
lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.;
- 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri;
- 100 m faţă de depozite de furaje;
- 200 m faţă de liziera pădurii.
- arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a
arderii. Arderea resturilor vegetale se execută numai pe
baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat
în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de
urgenţă.
- este obligatorie menţinerea în stare de funcţionare
a sistemelor de anunţare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu, asigurarea cantităţilor de apă necesare şi a
mijloacelor de primă intervenţie din dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
- persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte
în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a
incendiilor şi să nu pună în pericol, prin deciziile şi faptele
lor, viaţa şi mediul.
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Cetățenii care sunt vizați de această măsură sunt rugați să se prezinte
la Primărie cu câteva zile înainte de data programării, pentru actualizarea
Registrului Agricol.

