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Dragi locuitori,
Așa cum ați văzut deja, odată cu venirea verii, toate
lucrările care se desfășoară în comuna noastră au început să se
deruleze într-un ritm mai alert, iar acest aspect nu face decât
să ne bucure, pentru că asta înseamnă finalizarea investițiilor
și pornirea altora noi.
De curând, tocmai pentru că am vrut să mă asigur că,
deși se avansează cu rapiditate, muncitorii nu fac rabat de
la calitate, am făcut o vizită neanunțată pe toate șantierele
Editorial
deschise în comuna noastră. Am făcut acest lucru neanunțat
tocmai pentru a observa exact cum se prezintă fiecare situație în parte, în mod real. Vreau să vă
anunț că am avut parte atât de surprize plăcute, în timpul acestor verificări, cât și de situații mai
puțin plăcute, în care lucrurile nu se mișcă așa cum ar fi trebuit. Voi lua măsuri în fiecare caz
în parte, pentru a mă asigura că investițiie de pe raza comunei noastre nu sunt doar realizate la
termen, ci și îndeplinesc toate rigorile de calitate pe care le impunem.
În altă ordine de idei, vreau să vă informez că, pe lângă proiectele pe care le avem deja în
implementare, ne propunem să continuăm să deschidem noi șantiere, să atragem noi investiții,
până ce comuna noastră va fi la standardele pe care cu toții ni le dorim. Știu că toate acestea
înseamnă și mult deranj și disconfort pentru dumneavoastră, cetățenii din Șag, și vreau să vă
mulțumesc pentru toată înțelegerea de care ați dat dovadă și pentru sprijinul pe care ni l-ați
acordat, ori de câte ori a fost nevoie.
Continuăm împreună pentru Șag!
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Un important proiect pentru comuna Șag, depus pentru finanțare prin PNRR
Un important proiect de infrastructură a fost depus
de administrația locală pentru obținerea de fonduri prin
Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre
obiectivul privind construirea unei piste de biciclete în
comuna noastră, pe un traseu de nu mai puțin de 3 kilometri.
„Am depus pe Planul Național de Redresare și Reziliență
(PNRR), la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde
în comuna Șag - realizare de piste pentru biciclete la nivel
local”, a transmis primarul Flavius Alin Roșu.
Investiția pentru construirea celor 3 kilometri de pistă de
biciclete se ridică la 350.000 de euro, bani care urmează să
fie accesați din fonduri europene, dacă proiectul va fi aprobat
la finanțare.

„Continuăm să atragem fonduri pentru dezvoltare,
încercând să ne pliem pe liniile de finanțare existente la nivel
național.
Mulțumesc consilierilor locali care au făcut un efort,
participând la ședința de Consiliu Local, convocată de îndată
vineri, 13 mai”, a adăugat primarul.

Stadiul lucrărilor din comuna Șag, verificate în teren de primar

Primarul comunei Șag, Flavius Alin Roșu a mers în
inspecție, pe teren, pentru a verifica stadiul tuturor lucrărilor
ce se află în derulare în prezent.
Se lucrează la asfaltarea străzilor LXVI și XXVII.
În același timp, una dintre cele mai importante investiții
din comună, etajarea și modernizarea grădiniței din comună,
a fost verificată de către edil. Aici, lucrările sunt avansate,
urmând ca pe perioada verii să fie finalizate, pentru ca din
toamnă, micuții din Șag, să își desfășoare cursurile într-o
locație modernă, la standare europene.
De asemenea, construirea sălii de sport pentru locuitorii
comunei avansează în ritm susținut. Lucrările urmează să fie
finalizate până la sfârșitul acestui an, iar 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 stafful 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.
Se lucrează în continuare și la introducerea rețelei de apă
și canalizare, dar și la reabilitarea școlii vechi românești, de
pe strada VIII.

„Împreună cu arhitectul șef al Primăriei, domnul Gabriel
Rus, am trecut la verificarea în teren a lucrărilor investiționale
pe care le avem în lucru în clipa de față. Vizitarea șantierelor,
așa cum e normal, a fost neanunțată, pentru a putea lua
pulsul corect al stadiului la care se află fiecare investiție în
parte.
Am găsit lucruri bune, lucrări făcute cu simț de
răspundere, în parametrii contractuali, dar și situații de care
nu sunt mulțumit.
În cazurile respective, vom lua măsuri în consecință, fară
excepții! Vreau ca ceea ce facem să fie bine făcut, folositor și
durabil”, a precizat primarul Flavius Alin Roșu.

3

Surprize pentru copiii din Șag, de 1 Iunie

Ziua Copilului se anunță una de neuitat pentru
micuții din comuna Șag. Autoritățile locale au organizat
un adevărat spectacol, astfel încât de ziua lor, toți copiii
din comuna noastră să aibă parte de surprize și distracție
pe cinste.
Reprezentanții Primăriei au pregătit, pentru toți
copiii din comună, activități care mai de care mai
antrenante. Vor fi organizate o serie de activități încă de
la primele ore ale dimineții, în parcul de pe strada a XI-a,
care se va transforma într-un tărâm de basm.
Două tobogane gonflabile amplasate în parc vor face
deliciul micuților, pe parcursul întregii zile, între orele
9.00 și 21.00. De la ora 11.00, cei mici vor putea participa
la programe de animație, pictură pe față, dansuri și jocuri,
alături de zânele Teatrului Cortina. Apoi, pentru ca ziua
să fie completă, va fi organizat un spectacol cu Magicianul
Lorenzo, de la ora 18.30.

Reprezentanții secției Kaiac-Canoe a CS Timișul Șag,
surpriză pentru elevii din comună
“Sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să știi ce înseamnă să câștigi și să pierzi –
te învață ce este viața”.
Reprezentanții
Clubului
Sportiv
”Timișul” Șag - secția Kaiac-Canoe, au
făcut o surpriză elevilor din școala noastră.
Aceștia au fost prezenți în instituția noastră
de învățământ, unde le-au prezentat elevilor
noștrii echipamentul specific și detalii legate
de acest minunat sport.
Astfel, într-o atmosferă destinsă, micii
viitori campioni au avut ocazia să primească
prima lecție și să încerce echipamentul
sportiv.
Iar elevii cu potențial în practicarea
acestui sport au fost îndrumați către Clubul
Sportiv, unde vor putea practica acest sport
la nivel de performanță.
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La Şag va avea loc ediţia a II-a a Festivalului
„Cântul Banatului”

În perioada 18-19 iunie 2022, începând
cu ora 11.00 va avea loc, în comuna Șag,
Festivalul Naţional de Interpretare “Cântul
Banatului”, ediția a II-a, eveniment ce se
va desfășura în curtea școlii din localitate.
Sâmbătă, de la ora 18.00, pe scena vor urca
mai multe coruri religioase, în timp ce
duminică, de la ora 11.00, se va interpreta
muzică clasică instrumentală.
Festivalul ”Cântul Banatului” este un
proiect educațional pentru tineri, copii
și adulți cu privire la mișcarea corală din
Banat, începută încă din 1810, cea mai
veche atestare documentară a unui cor
din Banat existând la Lugoj, în județul
Timiș. Proiectul prin intermediul căruia
se organizează festivalul își propune
revitalizarea mișcării corale tradiționale din
Banat, având ca scop principal promovarea
unicității tradiției corale din Timiș și din întreaga regiune.
Festivalul este organizat de către Asociația Culturală Generația Muzicii în parteneriat cu Primăria Comunei Șag și
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru.
Asociația Culturală Generația Muzicii își propune promovarea tinerilor și a copiilor talentați în domeniul artisticmuzical și promovarea importanței păstrării tradițiilor și valorilor culturale prin cântul în cor, dar și încurajarea copiilor
și tinerilor să ducă mai departe această tradiție.

Festivalul coral „Bucuria Învierii”, la Parohia Șag
Duminică, în data de 22 mai, începând cu ora 17.00, în Parcul
Central al localității Șag a avut loc cea de-a IV-a ediție a Festivalului
coral „Bucuria Învierii”. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului și a fost organizat de Parohia Ortodoxă Română Șag, Primăria
și Consiliul Local Șag, alături de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a
Timișoarei.
Au participat la eveniment cinci coruri din cadrul Eparhiei noastre
care i-au încântat pe cei prezenți cu piesele interpretate. Între acestea se
numără Corul mixt „Apostolia” al Parohiei Timișoara Viile Fabric, Corul
„Armonii Divine” al Parohiei Ortodoxe Române din Fratelia, Corul Lira
din Timișoara, Corul „Theofora Dacica Timisiensis” al Parohiei Timișoara-Dacia, dar și Corul „Armonia” al Parohiei
Ortodoxe Române Șag.
Festivalul s-a bucurat de prezența unui juriu format din personalități reprezentative din zonă.
Corurile participante au primit din partea organizatorilor diplome și plachete, promițând că vor veni cu aceeași
bucurie și la edițiile viitoare ale acestei frumoase manifestări culturale.
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Acțiune de ecologizare la Șag

Sâmbătă, 7 mai, începând cu ora
10, la Șag a avut loc o acțiune de
ecologizare.
Aceasta a fost organizată
de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș
(ADID Timiș) în colaboare cu
Primăria Șag.
”Dacă îți plac ieșirile în natură,
dar ești deranjat de peisajul încărcat

de deșeuri, te așteptăm alături de
noi la acțiunea de ecologizare ce
va avea loc în Primăria Șag și pe
malurile râului Timiș!”, a fost apelul
reprezentanților ADID Timiș.
Organizatorii
au
oferit
voluntarilor, angajați ai primăriei, mănuși pentru colectarea deșeurilor
dar și membri ADID Timiș, saci și reciclabile.

S-au făcut dezinsecția,
deratizarea și delarvizarea pe raza comunei

A început lupta cu insectele, în comuna noatră. În cadrul acțiunii de dezinsecție și delarvizare au fost realizate
stropiri la sol, iar pentru ca efectul să fie de lungă durată, urmează ca, pe perioada întregii veri, să fie făcute și
stropiri aeriene.
Astfel, au fost realizare acțiuni de delarvizare pe luciul de apă de pe raza comunei, s-a făcut deparazitarea de
căpușe în parcuri și în locurile de joacă, spații în care, simultan, s-a realizat și deratizarea.
Soluțiile folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru produse biocide, din cadrul Ministerului Sănătății,
și nu afectează sănătatea umană sau animală.
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Regulament pentru folosirea
parcurilor din comuna Șag

Consiliul Local Șag, întrunit în ședință extraordinară, a aprobat hotărârea nr. 50 din 11 mai 2022, privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și de agrement situate pe domeniul
pubilc al comunei Șag. Astfel, au fost luate o serie de măsuri pentru a reglementa modul de folosire a acestor locații.
Vă prezentăm, în continuare, principalele obligații ale cetățenilor referitoare la spațiile de joacă pentru copiii
din comuna Șag:
- Spațiile de joacă și agrement din comuna Șag se utilizează gratuit de către toți utilizatorii
- Utilizatorii spațiilor de joacă și agrement din comuna Șag trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a
echipamentelor de joacă/fitness, respectiv limita de vârstă și cea de greutate, inscripționate pe echipament sau pe
panoul de avertizare/informare
- Utilizatorii trebuie să păstreze curățenia în interiorul și în proximitatea spațiilor de joacă și de agrement
- Este interzis accesul în spațiile de joacă sau de agrement cu animale de companie
- Este interzis accesul, circulația sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor,
remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locurilor de joacă sau agrement, excepție făcând accesul cu
biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 12 ani, însoțiți de părinți
- Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă și agrement în alte scopuri decât cele pentru care au fost
concepute
- Este interzis fumatul în interiorul spațiilor de joacă sau de agrement
- Este interzisă mutarea mobilierului urban (bănci, coșuri etc.) amplasat în spațiile de joacă și agrement din
comuna Șag
- Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă și agrement din comuna Șag a substanțelor inflamabile,
pirotehnice (petarde, artificii, pocnitori) sau utilizarea focului deschis în acest perimetru.
Programul de funcționare al parcului este, vara, între orele 07.00-23.00, și iarna între orele 08.00-20.00.
Polițiștii locali din comuna Șag vor verifica respectarea noului regulament, iar cei care nu se conformează vor
fi somați și sancționați contravențional. Amenzile vor putea fi date și în baza imaginilor surprinse de camerele de
supraveghere instalate în parcuri și în zonele de agrement din comună.
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Amenzi pentru cei care nu își curăță
terenurile de ambrozie și buruieni

Vă aducem la cunoștință că Poliția
Locală Șag a început acțiunile de
verificare și notificare a deținătorilor
terenurilor neîntreținute și necosite
de pe raza comunei Șag.
Astfel, conform H.C.L nr.
15/31.03.2021, Art. 3 lit. f:
,,Necosirea ierbii, a gazonului
din spațiile verzi aferente sau
limitrofe imobilului, curții, grădinii
sau terenurile intravilane, se
sancționează cu amendă de la 1.000
lei la 1.500 lei pentru persoanele
fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei
pentru persoanele juridice”.
De asemenea, conform Legii
nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia prin Legea nr.
129 din 14 iulie 2020, precum
HG 707/2018 cu completările
și modificările ulterioare (HG
17/2021):

Art.1
,,Proprietarii sau deţinătorii de
terenuri, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii
şi ai bazinelor piscicole au obligaţia
să desfăşoare lucrări de prevenire,
combatere şi distrugere a buruienii
ambrozia,
denumită
ştiinţific
Ambrosia artemisiifolia, pentru
evitarea instalării şi răspândirii
vegetaţiei adventive invazive şi
eliminarea ei în cazul prezenţei pe
terenurile intravilane sau extravilane.
Art.2
În scopul distrugerii buruienii
ambrozia și al prevenirii răspândirii
acesteia, proprietarii sau deţinătorii
de
terenuri,
administratorii
drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii și ai bazinelor

piscicole vor desfăşura periodic, în
perioada cuprinsă între răsărirea
acestei plante şi apariţia primelor
inflorescenţe,

respectiv

cel

târziu până la data de 30 iunie a
fiecărui an, lucrări de întreţinere a
terenurilor prin cosire, smulgere,
erbicidare sau alte lucrări şi
metode specifice. Aceste măsuri se
menţin până la sfârşitul perioadei
de vegetaţie a buruienii ambrozia.
Art. 3
(1) Nerespectarea prevederilor
art.1 de către proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, beneficiarii
lucrărilor

de

construcţii,

administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigaţii

și

ai bazinelor piscicole constituie
contravenţie și se sancţionează cu
avertisment.
(2)

Constituie

nerespectarea

contravenţie

prevederilor

din

avertisment de către proprietarii
sau

deţinătorii

de

terenuri,

beneficiarii lucrărilor de construcţii,
administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai
bazinelor piscicole şi se sancţionează
cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei pentru persoanele fizice şi cu
amendă de la 10.000 lei la 20.000
lei pentru persoanele juridice.”
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RECENSĂMÂNT 2022: Se prelungeşte
perioada de autorecenzare a populaţiei

Românii care nu au apucat încă să se autorecenzeze vor avea șansa să o facă în zilele următoare,
după ce Comisia Centrală a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor a decis prelungirea perioadei
de autorecenzare.
Comisia Centrală a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor a decis prelungirea perioadei de
autorecenzare.
Până acum circa 8 milioane de cetăţeni au completat chestionarul de autorecenzare. Aurorecenzarea
trebuia să se încheie pe data de 15 mai, iar din data de 16 mai trebuia să începă faza a doua a
Recensământului 2022 în care operatorul ar fi realizat interviuri faţă-în-faţă cu cei care nu s-au
autorecenzat online.
„Ținând seama de interesul foarte mare pe care l-am avut în această perioadă, am prelungit sau
dorim să prelungim perioada de autorecenzare, urmând ca mâine să facem un anunț oficial cu privire
la această decizie”, a declarat preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei.
Începand cu data de 31 mai 2022, colectarea datelor nu se va mai face prin chestionarul online,
ci de către recenzori, la reședință sau domiciliu. Concret, cei care nu s-au autorecenzat online până
pe 27 mai vor fi vizitați acasă de recenzori și vor trebui să completeze chestionarele de față cu aceștia.
Această etapă din cadrul Recensământului va avea loc în perioada 31 mai – 17 iulie.

