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Primăria și Consiliul Local Șag
vă urează Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Dragi locuitori,
Acum, când sărbătorile se apropie, ne îndreptăm din nou privirea spre
anul care se încheie. Putem spune că ne-am confruntat, pentru al doilea an
la rând, cu situații nemaiîntâlnite, provocate de pandemia de Coronavirus,
dar, în același timp, vă pot spune că, personal, am învățat să fac față unor
provocări pe care nu credeam că le voi trăi.
Ne-am străduit, și în acest an, să continuăm să lucrăm la crearea unei
comunități cât mai solide, mai prosperă și mai sigură. Am învățat să lucrăm
în siguranță, respectând toate restricțiile impuse de pandemie, iar astfel
putem spune că și anul acesta am reușit să materializăm o serie de proiecte
menite să dezvolte comunitatea noastră.
Toate reușitele de până acum nu fac altceva decât să ne oblige pe viitor,
să ne determine să ne dorim să realizăm tot mai multe și să ridicăm comuna
la nivelul pe care cu toții ni-l dorim.
Toate aceste eforturi pe care le depunem noi, cei din administrația
locală, dar și dumneavoastră, locuitorii comunei noastre, ne vor face mai puternici, mai buni și mai mândri de
acest loc minunat care este Șagul.
Dragii mei, Crăciunul este perioada din an în care sărbătorim bunătatea umană, care ne definește pe fiecare
dintre noi, în egală măsură. Este momentul în care fiecare dintre noi simte mai mult nevoia de bunătate și
înțelegere.
Ca reprezentant al administrației, obligația mea și a administrației pe care o conduc este de a veni în întâmpinarea
dumneavoastră, de a face tot ce este posibil pentru a aduce soluții problemelor care apar zi de zi. De aceea gândim
în perspectivă, încercăm să anticipăm dorințele și necesitățile dumneavostră, pentru ca, mai apoi, să le putem găsi
rezolvare. Desigur, nu întotdeauna putem reuși tot ceea ce ne propunem, însă nu renunțăm și ne provocăm, zi de
zi, să facem mai mult. Și sunt convins că, la fel ca până acum, ne veți corecta atunci când poate nu ne vom ridica
la nivelul așteptărilor dumneavoastră, dar și că ne veți susține în continuare și ne veți oferi sprijinul, atunci când
vom avea nevoie.
Acum, la ceas de sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă spre fiecare dintre dumneavoastră, locuitorii comunei
noastre. Această sfântă sărbătoare este o bună ocazie pentru noi toți de a face o analiză a tuturor lucrurilor bune sau
mai puțin reușite pe care le-am făcut, este momentul unui nou bilanț, dar și al visării. Este timpul pentru a ne face
noi planuri, pentru a ne lansa noi provocări și pentru a ne ambiționa să fim mai buni în fiecare zi.
Vă doresc fiecăruia ca Nașterea Domnului să fie o renaștere a fiecăruia și să ne fie tuturor o naștere a unei
comunități mai bune.

Editorial

Dumnezeu să vă aducă Lumina Nașterii în case și în suflete!
Crăciun Fericit și un An Nou în sănătate și belșug !

Cu respect,
Flavius Alin Roșu
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Însoțiți de familie și
de cei dragi, ne pregătim
cu emoție de sărbătorile
sfârșitului de an. Sunt
zile în care fiecare dintre
noi își face bilanțul anului care a trecut,
se bucură de momentul prezent și se uită
cu speranță spre viitor. Vă doresc să aveți
parte de clipe fericite alături de cei care vă
sunt aproape, să aveți parte de sărbători cu
sănătate și liniște, iar Nașterea Domnului să
vă aducă în suflete liniște și pace. Noul an
să vină cu belșug și mai bine pentru fiecare
dintre dumneavoastră!

Crăciun Fericit și La mulți ani!
Viceprimar,
Antonius Kapor
CONSILIERII LOCALI
Ciuculescu Ovidiu-Daniel
Cristescu Loriana
Bujora Sebastian
Vlad Ioan
Sârbovan Vlad-Călin
Homorodean Doru-Nicolae
Ciocârlan Dumitru
Ivan Valentin
Apostu Bogdan-Ștefan
Luca Florin
Purcar Sorina-Cristina
Răducă Cristian
Vă urează Sărbători Fericite! Fie ca
sărbătoarea Nașterii Domnului să vă
aducă armonie în case și liniște în suflete,
iar Anul Nou să vă fie plin de speranță!

Crăciun Fericit
și La Mulți Ani!

Dragi timișeni,
Se apropie Crăciunul,
moment în care ne
întoarcem acasă, alături
de familie. Vă doresc să
vă bucurați de căldura
căminului vostru, să aveți
sărbători în tihnă, cu sănătate și cu bucuria de
a dărui!
La noi în casă, în Ajun, ne strângem cu toții
în jurul bradului și cântăm împreună... O, ce
veste minunată!
Vestea nașterii Domnului este în fiecare an
prilej de speranță și este momentul să fim mai
uniţi ca oricând, să ne întoarcem acasă, să ne
regăsim părinţii, fraţii, copiii, nepoţii, dar mai
ales pe noi înşine şi, împreună, să ne bucurăm
de Naşterea lui Iisus Hristos.
Cu cele mai curate gânduri de sănătate şi
prosperitate, vă doresc un Crăciun luminat de
bucurie şi La mulţi ani!
Președintele Consiliului Județean Timiș,
Alin Nica

Dragi timișeni,
Suntem
în
preajma
Crăciunului, iar acest an se
apropie de final cu paşi grăbiţi.
Sărbătoarea Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos este povestea
familiei fiecăruia dintre noi. O lecţie de credinţă
şi ataşament faţă de familie, de care avem nevoie
în viaţa noastră de zi cu zi.
Pentru că în fiecare casă îşi fac loc nu doar
bucuriile, ci şi grijile inerente, sper ca spiritul
sfânt al Crăciunului să ne apropie mai mult
unii de ceilalţi şi să înţelegem că trebuie cu
toţii să fim mai buni, să ne ajutăm între noi.
Vă doresc tuturor să începeți un nou an
care să vă aducă numai lucruri pozitive,
sănătate, împliniri şi înţelegere.
Crăciun Fericit şi La mulţi ani!!!
Subprefect,
Ovidiu Virgil Drăgănescu
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,,Nașterea Ta Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței,
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarele
dreptății și să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de Sus, Doamne mărire Ție!’’
Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem cu pace şi sănătate
la marele Praznic al Naşterii după trup a Fiului Său.
Rugăciunile şi cântările Bisericii, ca şi minunatele Colinde de Crăciun, ne umplu
astăzi inima de bucurie, căci, iată, Dumnezeu, din iubire de oameni, a trimis pe
Fiul Său în lume: „să se nască şi să crească, să ne mântuiască”. Prin Naşterea Domnului în Betleem,
Dumnezeu coboară pe pământ, se face om şi rămâne om pentru veşnicie pentru ca să ne mântuiască
nu de la distanță, din înălţimea cerului, ci de pe pământ, prin împreuna petrecere cu oamenii, prin
învățătura şi faptele Sale minunate şi, mai ales, prin Moartea şi Învierea Sa.
Astăzi, în toate casele de români creștini, a venit Fiul lui Dumnezeu ca să ne cheme, ca împreună
cu El să lucrăm la marea operă de restaurare a omenirii. Hristos a venit pentru restaurarea omului și nu
numai, dar dorește ca și noi, oamenii, să fim alături de El în marea lucrare de restaurare a lumii întregi.
Bucurați-vă într-o zi ca astăzi și bunul Dumnezeu să-și reverse harul Său în fiecare casă de român și să
deschidem atât ușa casei noastre să primim colindătorii, cât mai ales ușa sufletului și a inimii noastre,
ca să intre acolo Pruncul Hristos, care a venit pentru noi din înaltul cerului.
Mă rog Bunului Dumnezeu, „de la Care vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit” (Iac. 1,
17), să vă binecuvânteze pe toţi, să vă dăruiască inimă bună, sănătate, dragoste, înţelegere și armonie
în familie, să vă izbăvească de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi să vă îndestuleze cu toate câte vă sunt de
folos ca să puteţi ajuta şi pe alţii.
Sărbători Fericite şi La mulţi ani!
Preot paroh Băran Florin, Biserica Ortodoxă Română Șag
Iubiți credincioși,
Deși și anul 2021 a fost unul cu totul special, cu multă întristare, boală, pandemie și
distanțare, totuși, cu ocazia acestor Sfinte Sărbători ale Nașterii Mântuitorului nostru,
doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem tot mai mult de Cel născut
în ieslea Bethleemului, să-i mulțumim pentru că a hotărât să vină în lumea noastră
pentru a plăti prețul pentru păcatele noastre, iar această Sărbătoare să ne găsească
fericiți, cu multă sănătate, binecuvântare materială și spirituală în viață, având pacea
Lui în inimi, armonie în familie și certitudinea veșniciei în viețile noastre!
Iar acum, când colindul își pregătește cu emoție armoniile, iar minunea Nașterii Mântuitorului
nostru drag Isus Hristos cuprinde întreg pământul, fie ca ele să ne aducă liniște în suflet, lumină în
gânduri, pace în inimă și multă bucurie în viețile noastre!
"Și îngerul le-a spus: Nu vă temeți; căci, iată, vă aduc vești bune ale marii bucurii care va fi pentru tot
poporul. Pentru că în cetatea lui David vi s-a născut astăzi un Mântuitor, care este Hristos Domnul."
Luca 2:9-10
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Sărbători Fericite și La mulți ani!
Cu prețuire,
din partea Bisericii Creștine Baptiste,
Pastor Dr. Marius Ianc
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Dragi credincioși,
Mă folosesc de cuvintele Evangheliei după Sf. Luca, care ne spune: "Nu vă temeți,
căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui
David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul!"(Lc. 2,10-11)
Iubiți credincioși, aceste cuvinte sunt cuvinte de încurajare și pentru noi, cei
aflați încă în plină pandemie. Într-adevăr, mesajul îngeresc de încurajare este
necesar astăzi mai mult ca oricând în istoria omenirii. Venirea lui Isus pe pământ
ne aduce, dincolo de multe alte daruri, convingerea și siguranța unei noi relații dintre om și
Dumnezeu, care ne asigură pacea sufletului și, implicit, dispariția fricii. Într-adevăr, Isus a
renunțat la locul lui, a coborât în condiția noastră, a îmbrăcat hainele noastre sărace, pentru a
aprinde în noi dumnezeirea Sa și pentru a ne face loc în împărăția Lui. "Să nu se tulbure inima
voastră! Credeți în Dumnezeu și credeți și în mine! În casa Tatălui meu sunt multe locuințe.
De n-ar fi așa, v-aș fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc? Și după ce mă voi duce și vă voi
pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt
eu" (In. 14,1-3). Mesajul pe care vrea să ni-l trimită marea Solemnitate a Nașterii Domnului
este să căutăm în lumina Betleemului adevăratul izvor al speranței, al mângâierii, al curajului,
al încrederii că vom putea scăpa și de acest dușman al omenirii, care este coronavirusul și,
plecându-ne genunchii în fața ieslei luminoase a Betleemului, asemenea păstorilor, să ne
închinăm Pruncului Isus, căci dincolo de orice vaccin și medicament, cea mai puternică armă
a creștinului împotrivă oricărui rău este rugăciunea.
Vă doresc din inimă tuturor o sărbătoare binecuvântată, un Crăciun luminos, iar anul
care vine să ne umple de speranță, curaj și încredere în Domnul.
Preot romano-catolic,
Ciubotariu Simon
Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, 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 Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaște: veţi
găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.”
Dragi Șăgeni,
Suntem asaltați de tot felul de vești care produc frică, incertitudine, nesiguranță în inimile
oamenilor, însă, cu ocazia sărbătorii Nașterii Mântuitorului, divinitatea transmite cea mai bună
veste: Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea materială ca să ne salveze sufletele și
să fim o veșnicie cu El.
Fie ca această veste să vă umple inima de pace, bucurie și optimism.
Primiți darul lui Dumnezeu!
Sărbători binecuvântate și La mulți ani!
Conducătorul Bisericii Penticostale Speranța Șag,
Rusu Vinicius

Proiecte depuse spre finanțare
de Primăria Șag

Comuna Șag are trei proiecte importante depuse
în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
Este vorba despre trei proiecte care prevăd extinderea
sistemelor de apă și canalizare și un altul care se referă la
modernizarea drumurilor din comună.
Proiectul privind extinderea sistemului de apă
cuprinde o lungime de 15.680 de metri de rețea și se
ridică la valoarea de aproximativ 8.500.000 de lei. Cel
privind extinderea sistemului de canalizare prevede o
dezvoltare pe o lungime de aproape 18.500 de metri,
iar valoarea lui se ridică la aproximativ 20.000.000 de
lei. Cel de-al treilea proiect pentru care administrația
din Șag speră să obțină finanțare este cel de modernizare
a infrastructurii rutiere de interes local - drumuri și
poduri, pe o lungime de peste 6.300 de metri și se ridică
la aproape 8.000.000 de lei. Practic, dacă toate aceste
proiecte vor obține finanțarea, se vor realiza o serie de
lucrări care se referă la modernizarea infrastructurii de
pe raza comunei și care vor duce la un confort sporit
pentru locuitorii comunei noastre.
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Ce este Programul Național de Investiții „Anghel
Saligny”?
Programul Național „Anghel Saligny” presupune
investiții de 50 de miliarde de lei în comunitățile locale.
Prin acest program ar urma să fie realizate investiții în:
alimentări cu apă și stații de tratare a apei, canalizare
și stații de epurare a apei, drumuri, poduri, podețe,
pasaje și punți pietonale, sisteme de distribuție a gazelor
naturale și racordarea la sistemul de transport. În total,
vor fi alocate de la bugetul de stat fonduri în valoare de
50 de miliarde de lei pentru perioada 2021 – 2028.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației este cel care urmează să distribuie aceste
fonduri către unitățile administrativ teritoriale: primării
și consilii județene.
Solicitările de finanțare au fost depuse, în format
electronic, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației în termen de 30 de zile de la data
publicării normelor metodologice în Monitorul Oficial.
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Stadiul lucrărilor la investițiile derulate în Șag

Se lucrează în ritm alert pe
toate cele trei șantiere mari ce se
derulează în comuna noastră și
care sunt dedicate în integralitate
locuitorilor din Șag.
La grădiniță, șantierul se
dezvoltă de la o zi la alta. După
ce s-au executat lucrările de
consolidare și a fost ridicat
parterul, acum și etajul a prins
contur. Au fost complet elevate
zidurile exterioare ale cladirii,
dar și cele care separă încăperile.
Urmează ca în viitoarea etapă să fie
construit și acoperișul clădirii, iar
apoi se va lucra la interioare.
Pe de altă parte, deși lucrările
propriu-zise au început în
primăvara acestui an, și la Centrul
Medical Social Comunitar din
Șag s-a avansat considerabil cu
lucrările. Practic, întreaga clădire
este complet realizată, în prezent
lucrându-se la finisaje. Fondurile
pentru finanțarea acestui proiect au
fost obținute în cadrul Programului
Operațional Capital Uman, prin
Grupul de Acțiune Locală ”Timișul
de Centru”. Centrul este construit
pe strada a II-a, în locul terenului
sintetic de sport, și urmează să
gazduiască mai multe cabinete
medicale de diferite specialități.
S-a avansat și în privința
lucrărilor la sala de sport construită
cu finanțare de la Ministerul
Dezvoltării, prin CNI. După ce
s-a realizat structura metalică, s-a
lucrat și la construcția tribunelor și
a vestiarelor, urmând ca toate aceste
lucrări să continue, în măsura în
care și condițiile meteorologice vor
permite.
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
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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 într-un ritm susținut la proiectul
privind extinderea rețelei de apă și introducerea
sistemului de canalizare în comuna noastră,
ajungându-se, în acest moment, la un stadiul
de aproximativ 72% din lucrări finalizate. Este,
poate, șantierul care provoacă cel mai mare
disconfort locuitorilor din Șag, însă fără acest
deranj, nu am putea obține rezultate în vederea
modernizării comunei.
Autoritățile locale fac apel ca, orice
problemă sesizată să fie anunțată la numărul
de telefon 0744394132 al viceprimarului
Antonius Kapor, pentru a putea fi remediată.
Pe de altă parte, și clădirea care va adăposti
sediul Asociației Comunelor din România, Filiala
Timiș, a cărei vicepreședinte este primarul Flavius
Alin Roșu, este deja edificată. Valoarea totală a
investiției în urma licitației este de aproximativ
4.000.000 lei.
Sediul pentru filiala județeană Timiș a
Asociației Comunelor din România este
ridicat pe un teren cu o suprafață de 2.153
mp, iar construcția urmează să
aibă o suprafață desfășurată de
aproximativ 900 mp, în regim de
înălțime P+E+M.
În viitoarea clădire a A.C.O.R.
Timiș, situată pe raza comunei Șag, își
vor desfășura activitatea profesională
atât cei peste 260 de angajați ai
asociației, cât și potențialii angajați
pentru sectorul administrativ –
cetățeni ai comunei Șag.
Noul sediul va avea săli de curs
și sală de conferințe de aproximativ
200 de locuri. În primăriile din
cele 89 de comune membre există
peste 5.000 de potențiali beneficiari
pentru centrul de perfecționare: aleși
locali, funcționari publici și personal
contractual. Aceștia vor beneficia
de condiții foarte bune de pregătire
profesională, obligatorie pentru
marea lor majoritate.
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Primii pași spre noi realizări! Terenul școlii
a trecut în proprietatea comunei Șag

După ani de negocieri și de
încercări, un nou prag de hotar a
fost trecut de administrația din Șag.
Terenul pe care se află clădirile școlii
din comună au ajuns în patrimoniul
Primăriei Șag.
Rezolvarea situației terenurilor
școlii, finalizată prin semnarea
documentelor oficiale între Comuna
Șag și Parohia Ortodoxă Șag,
reprezintă, dincolo de buna colaborare
între cele doua instituții, un punct

de referință în ceea ce privește buna
gestionare a patrimoniului local.
După clarificarea situației juridice
a terenului pe care este amplasată
Școala Gimnazială Șag, s-a constatat
că o parte din curtea școlii și clădirea
vechii școli, respectiv un perimetru
de 3.626 de metri pătrați, nu sunt
în proprietatea comunei. Încă din
acel moment a devenit evident că
este necesar un schimb de proprietăți
între Comună și Biserică, Primaria
oferind în locul terenului de la școală
mai multe parcele pe care le deține, în
suprafață de 1.303 metri pătrați, 382
metri pătrați și 707 metri pătrați.
Prin acest schimb, întreg
perimetrul ocupat în prezent de curtea
școlii va avea un singur proprietarComuna Șag!
„Acest fapt va permite realizarea
unor investiții viitoare în educație, prin
construirea unor noi corpuri de clădire
în vederea măririi capacității spațiilor
școlare, având în vedere dinamica
creșterii populației în comuna noastră.
De altfel, încă de anul trecut gândim
un astfel de proiect de extindere.

Mulțumirile mele se îndreaptă
către Î.P.S. Ioan Selejan, Arhiepiscopul
Timişoarei şi Mitropolitul Banatului și
către preotul Parohiei Ortodoxe Șag,
Florin Băran, care au răspuns pozitiv
demersului nostru, demonstrând încă o
dată că Biserica e un stâlp al comunității.
Nu în cele din urma, sunt
recunoscător majorității colegilor
din actualul Consiliu Local care,
spre deosebire de cel din mandatul
precedent, a înțeles necesitatea acestui
demers și a acționat constructiv,
validând prin vot propunerea
executivului Primăriei de a realiza
acest schimb de terenuri”, transmite
primarul Flavius Alin Roșu.
De altfel, în cadrul unei dezbateri
publice ce a avut loc în urmă cu
doi ani, în 9 decembrie 2019, s-au
prezentat detalii și privind o potențială
investiție în terenurile pe care Biserica
le-a primit în urma acestui schimb. La
acel moment, Mitropolia Banatului,
împreună cu Fundația Filantropia,
doreau să construiască pe raza comunei
noastre un centru social pentru
persoane vârstnice.

O nouă investiție privată importantă la Șag Toate străzile din Șag, cartografiate

Lanțul de magazine Penny,
unul dintre cele mai active
din România, va deschide un
magazin în comuna Şag. Acesta
va fi amplasat în apropierea
stației Petrom de pe DN 59.
„A fost emis Certificatul
de Urbanism în vederea
obținerii avizelor pentru a
putea demara procedura de

autorizare,
iar
executivul
primăriei, ca în toate situațiile,
va da tot concursul pentru ca
investiția să devină cât mai
curând realitate, creșterea
numărului locurilor de muncă
și a contribuțiilor la bugetul
local fiind una din prioritățile
noastre.
Continuăm
să
facilităm atragerea investițiilor
private în comuna noastră,
prin pârghiile pe care ni le
conferă soluțiile legislative
administrative, alături de
preocuparea
atragerii
de
fonduri publice de dezvoltare”,
a transmis primarul comunei
Şag, Flavius Alin Roşu.

pentru actualizarea patrimoniului

Primăria Șag a derulat, în a
doua jumătate a lunii noiembrie,
procedura de servicii de fotografiere
specializată a localității, în
vederea actualizării electronice
a patrimoniului public/privat,
necesară pentru eficientizarea
lucrului în compartimentele
de taxe și impozite, urbanism,
contabilitate, etc.
„Facilităm astfel accesul la baza de date
corectă privind impozitarea, dar și la decizii
urbanistice bazate pe situația reală din teren”, a
spus primarul Flavius Alin Roșu.
Astfel, pâna în 29 noiembrie, s-a efectuat
procedura de fotografiere stradală folosind
echipamentele specifice din dotare, care au
fost montate pe autoturismul cu numerele de
înmatriculare B – 277 – MEX, care a străbătut
toate străzile din intravilanul localităţii Șag.

9

PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCUINȚE
ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Începutul sezonului rece aduce cu el o creștere semnificativă a incendiilor produse la gospodăriile populației.
În ciuda campaniilor de informare demarate anual, în colaborare cu autoritățile publice locale, numărul
incendiilor la gospodării în sezonul rece continuă să crească producând pagube materiale, iar în cazuri mai grave,
ducând la pierderi de vieți omenești.
Având în vedere faptul că multe dintre incendiile la gospodăriile populației, înregistrate an de an, au fost
cauzate de instalațiile electrice defecte sau exploatate necorespunzător, pentru prevenirea unor astfel de tragedii,
facem următoarele recomandări:
Recomandări privind exploatarea instalațiilor electrice:
- Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.
- Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori.
- Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele
asemenea.
- Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.
- Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile electrice cu personal necalificat şi neautorizat.
Pe locul doi în cauzele incendiilor la gospodăriile populației se află coșul de fum defect sau necurățat.
Recomandări privind folosirea coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea fumului:
- Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de
cărămidă a coşului cu 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale
necombustibile.
- Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului.
- Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80 cm.
- Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.
O altă cauză care provoacă zeci de incendii la gospodării anual, este fumatul în locuri neprotejate.
Recomandări pentru prevenirea incendiilor cauzate de fumat:
- Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.
- Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
- Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte
de le arunca.
Pentru prevenirea incendiilor la locuințe, respectați recomandările autorităților și asigurați un climat sigur
pentru întreaga familie.
Rețineți: este mult mai ușor să previi un incendiu, decât să-l stingi!

Pregătiți pentru iarnă

Autoritățile locale sunt pregătite pentru a face față
unei ierni friguroase, cu precipitații abundente. Chiar
dacă deocamdată nu sunt anunțate ninsori, toate
forțele și utilajele din comuna Șag sunt pregătite, la
orice oră, 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.
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Programul Centrului de Vaccinare
de la Șag, în perioada sărbătorilor
Centrul de vaccinare din Șag a
fost redeschis încă din luna octombrie
și va funcționa pe perioada întregii
luni decembrie, după programul
deja anunțat. Astfel, în zilele de luni,
miercuri și sâmbătă, între orele 14.00 și
20.00, oricine dorește să se imunizeze
o poate face, la Centrul de Vaccinare
organizat la Căminul Cultural de pe
strada a VIII-a, nr. 13-15.
Cei care doresc să se imunizeze
împotriva COVID 19 pot să apeleze
numărul de telefon 0731.230.298
pentru a-și face programare sau
pot accesa platforma natională
disponibilă,
ROVACCINARE,
pentru a-și alege ziua și ora la care vor
să se imunizeze.

Pe de altă parte, trebuie precizat că,
atât în 25 decembrie, de Crăciun, cât și
în 1 ianuarie 2022, centrul de vaccinare
va fi închis.
Va reamintim, din 4 octombrie,
atunci când a fost redeschis centrul
de vaccinare, și până la finalul lunii
noiembrie, 685 de persoane s-au
imunizat cu serul de la Pfizer la Șag.

Măsuri pentru combaterea răspândirii
tulpinii Omicron a virusului COVID-19 și
pentru protejarea sănătății oamenilor

Ca urmare a confirmării prezenței
tulpinii Omicron în România, primministrul Nicolae Ionel Ciucă a convocat,
în 5 decembrie, la sediul Guvernului, o
întâlnire cu principalii responsabili ai
gestionării pandemiei.
S-a hotărât ca, pentru limitarea
răspândirii Omicron, românii și alți
cetățeni UE care vin din țările terțe să
prezinte test RT PCR, obținut cu cel mult
48 de ore înaintea călătoriei. Cei care nu
sunt vaccinați vor intra în carantină zece
zile. Cei care vin din alte țări UE, vor
continua să prezinte certificatul verde, care
să ateste respectiv vaccinarea, trecerea prin
boală în ultimele 180 de zile sau rezultatul
negativ al unui test RT PCR, obținut cu
cel mult 72 de ore înaintea călătoriei.

Persoanele nevaccinate și netrecute prin
boală în ultimele șase luni, care călătoresc
din alte state membre UE aflate în zona
roșie urmează a fi carantinate zece zile.
Persoanele nevaccinate și care nu au trecut
prin boală în ultimele șase luni și care nu
prezintă test RT PCR realizat cu 72 de
ore înaintea călătoriei vor fi carantinate
pentru 14 zile. Se va actualiza lista statelor
din Africa, ai căror cetățeni nu pot intra
temporar în România. Aceste propuneri
au fost aprobate prin Hotărâre CNSU.
Având în vedere numărul mare
de români așteptați să revină în țară în
perioada sărbătorilor de iarnă, pentru
protejarea populației și facilitarea
liberei circulații, în contextul apariției și
extinderii noii tulpini Omicron, a fost
decisă utilizarea, începând cu data de
20 decembrie, la intrare în România a
formularul de localizare a pasagerului.
La nivel guvernamental, se va elabora
în acest sens o strategie de comunicare
pentru folosirea tuturor vectorilor de
informare și o cale nouă de legătură, între
țară și românii din diaspora.

Măsuri
de relaxare,
anunțate
de CNSU

Comitetul
Național
pentru
Situații de Urgenă a adoptat în
ședința din 7 decembrie 2021,
Hotărârea numărul 112 prin care se
propune prelungirea stării de alertă
și a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu menținerea măsurilor
în vigoare, la care se adaugă
următoarele excepții:
- eliminarea interdicțiilor de
circulație a persoanelor;
- creșterea intervalului orar
în care este permisă desfășurarea
activităților cu publicul pentru toți
operatorii economici, inclusiv pentru
competițiile sportive și activitățile
cultural artistice între 05,00 -22,00;
eliminarea
obligativității
purtării măștii de protecție pentru
toate spațiile publice deschise
neaglomerate;
- eliminarea restricțiilor referitoare
la programul operatorilor economici
de tipul restaurantelor și cafenelelor
în perioadele 24.12.2021-25.12.2021
și 31.12.2021 – 01.01.2022;
- permiterea accesului în cadrul
operatorilor care comercializează
produse nealimentare, centrelor
și parcurilor comerciale, și pentru
persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR sau
antigen rapid;
- permiterea cazării în structurile
de primire turistice și pentru
persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR sau
antigen rapid;
- permiterea accesului tuturor
persoanelor în cadrul spațiilor
de comercializare a produselor
nealimentare, cu suprafața mai mică
sau egală de 200 mp, cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/
persoană.
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RECOMDĂRILE POLIŢIEI LOCALE ȘAG
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;
• împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic și a Gărzii Forestiere Timișoara se vor efectua controale
frecvente privind regimul silvic și legalitatea transporturilor lemnelor de foc și brazilor de Crăciun.
• 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!

Atenție la articolele pirotehnice
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 Șag 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 Șag 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.
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Amenzi drastice
pentru cei care abandonează deșeurile

Polițiștii locali din Șag au descoperit noi gropi
cladestine de gunoi pe raza comunei noastre. De
data aceasta însă, situația este și mai gravă, întrucât
într-unul dintre mormanurile de deșeuri au fost găsite
De asemenea, au fost descoperite materiale din
deșeuri medicale, respectiv medicamente expirate, construcții aruncate la întâmplare, pe câmp.
acestea fiind un adevărat pericol pentru cetățenii
În urma verificărilor, persoanele care au aruncat
comunei.
aceste deșeuri au fost identificate și sancționate cu
10.000 de lei.
Vă reamintim, în baza OUG 92/2021 privind
regimul deșeurilor, orice persoană fizică prinsă că a
aruncat gunoaie pe domeniul public este pasibilă de
amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei.
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Câinii fără stăpân,
adunați de pe străzile din Șag

O nouă acțiune menită să asigure siguranța pe străzile din comuna Șag. În cursul zilei de 25 noiembrie
2021 au fost ridicați de pe raza comunei noastre un număr de 5 câini fără stăpân. Acțiunea a fost coordonata
de viceprimarul comunei, domnul Kapor Antonius, și a fost executată de către societatea de profil S.C
Danyflor SRL. La acțiune a participat si Poliția Locală Șag.
Acțiunile de acest fel vor continua, pentru a depista și ridica de pe domeniul public câinii fără stăpân.
„Facem apel la cetățenii comunei Șag să nu lase aceste animale pe domeniul public, contribuind astfel
la proliferarea unui fenomen nedorit”, transmit reprezentanții Poliției Locale Șag.
De asemenea, locuitorii comunei sunt rugați să nu mai hrănească, pe stradă, animalele fără stăpân, și
nici să nu le imporvizeze cuști sau adăposturi pe domeniul public.
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Sportul rămâne o prioritate la Şag. Director
nou la clubul sportiv şi proiecte pentru viitor

Începând din luna decembrie, noul director al
Clubului Sportiv Timişul Sag, decis în urma unui
concurs desfăşurat la sediul Primariei, este Petru
Lăzărescu. Absolvent al Universităţii din Braşov, el a
fost consilier local în perioada 2008-20016 şi a mai
activat în cadrul Clubului în perioada 1989-2000, fiind,
astfel, un om care cunoaşte istoria şi valorile clubului
din comuna noastră. Conducător al clubului, din
postura de preşedinte / vicepreşedinte, a participat la
promovarea echipei de fotbal din cateogoria Promoție
în Campionatul Judeţean.
„Dând dovada de-a lungul activităţii de pricepere
în conducere şi organizare, ne punem speranţa în noua
conducere a Clubului că va duce la reuşita unui nou
proiect sportiv pe care suntem decişi să îl derulăm în
urmatorii 3 ani. Vom investi în infrastructura sportivă,
dezvoltând secţiile de copii - fotbal, handbal, şah, go,
kaiac-canoe, etc. Avem o tradiţie sportivă în Şag pe
care suntem obligaţi să o ducem mai departe, în folosul
tinerilor şi al întregii comunităţi”, spune primarul
Flavius Alin Roşu.
Timişul Şag, perla comunei
Vechiul și noul și-au dat mâna pentru a crea istorie.
O bază modernă de sport, dotată cu o tribună frumoasă
care are toate utilitățile, un gazon peste media celor din
zonă și mulți iubitori de fotbal. Cu asta se mândrește
Timișul Șag, care este una dintre echipele cu cea mai
îndelungată tradiție în județ. Înființată încă din 1962,
echipa bănățeană e cea mai veche și constantă divizionară
D (Liga 4). O formație puternică și solidă, care mai tot
timpul s-a bătut la supremația clasamentului și pe care
de multe ori doar ghinionul a făcut-o să nu ajungă în
Liga 3. Așa cum s-a întâmplat și în sezonul 2019/2020,
când doar doi mici pași greșiți și, mai ales, pandemia au
făcut ca Timișul să nu se „reverse” și în Liga 3.
„Avem două echipe de seniori, una în Liga 4 și una în
Campionatul Judeţean, unde evoluează cei care prind mai

puține minute la prima formație, dar și juniorii clubului.
Principalul nostru obiectiv este să oferim o alternativă
copiilor de aici, să vină la fotbal, să-l practice cu bucurie,
dar și în condiții bune. De-a lungul timpului fotbalul a
evoluat, cerințele au devenit mai mari, dar cred că și noi
ne-am încadrat în aceste vremuri și am reușit să fim în
rând cu timpurile care le trăim”, ne-a spus omul care se
confundă practic cu istoria trecută, prezentă și sigur și
viitoare a echipei, Adrian Ianoșev, managerul sportiv al
grupării care poartă culorile alb și albastru.
Timișul are grijă însă și de viitor, iar copiii din sat
și nu numai se pot bucura de sportul favorit pe arena
din localitate. Sunt trei grupe de copii și juniori care își
desfășoară cu succes activitatea pe dreptunghiul verde
și magic de la Șag: grupa 2005, pregătită de Cătălin
Costea, grupa 2010, antrenată de Florin Damian și
grupa 2013, pregătită de Lucian Robotă.
Timișul Șag nu înseamnă însă doar fotbal și frumoasa
bază sportivă din localitate. Autoritățile au investit mult
în domeniul cultural și sportiv și susțin mai multe secții.
Așadar, la Șag există o puternică secție de șah, pregătită
de Zamfir Moldovan, una de kaiac-canoe, condusă
de Florin Diaconu și una de go, pregătită de Zamfir
Moldovan. La stadion se desfășoară și alte activități
sportive, precum balet și aerobic, care pun în mișcare
tineretul din Șag.
În plus, la școala generală s-a investit în crearea unui
teren sintetic de nivel foarte bun, în care copiii să își
desfășoare în condiții excelente orele de sport.
„Grija pentru comunitate este o prioritate a noastră
și am investit mult pe palierul cultural-sportiv. Tot ce
facem este, în primul rând, pentru copii, să fie și pentru
ei o plăcere să practice sportul aici. Nu vom neglija
nici pe viitor aceste aspecte pentru că în urma noastră
vrem să lăsam faptele să vorbească”, ne-a spus primarul
Flavius Alin Roșu.
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Pomul de Crăciun - Colindăm Domnului Bun Comuna Șag,

În data de 22 decembrie, începând cu ora 19, în comuna noastră are
loc seara de colinde "Pomul de Crăciun - Colindăm Domnului Bun". La
festival vor participa grupurile corale aparținând tuturor cultelor religioase
din Șag, dar și invitați din Timișoara și Dumbrăvița: Corul Bisericii
Ortodoxe Române Șag, Corul Bisericii Romano-catolice Șag, Corul Bisericii
Penticostale "Speranța" Șag, Corul Bisericii Baptiste "Maranata" Șag, Corul
Lira din Timișoara, Corul "Apostolia" al Parohiei Timișoara Viile Fabric și
Corul "Armonia" al cadrelor didactice dumbrăvițene.

împodobită
de sărbătoare!

Și anul acesta, în ciuda tuturor
evenimentelor care au redefinit
normalitatea, în pragul sărbătorilor,
comuna noastră a fost împodobită,
conform tradiției. Iluminatul festiv
de sărbători a fost pornit, iar locuitorii
comunei se pot bucura de feeria de
culori care a îmbrăcat principalele zone
ale satului. În plus, în fața Căminului
Cultural, pot admira stejarul secular
împodobit de sărbătoare, care a
devenit un simbol al localității.

Ziua Națională, sărbătorită la Șag

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 Bisericii Ortodoxe Șag au ținut un
instituțiilor locale.
scurt program artistic.
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 și Corul
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Cadouri pentru copiii din Șag,
în prag de sărbători
Și în acest an, Moș Crăciun răspunde apelului adresat de aleșii locali și urmează să ajungă în comuna
noastră. Cu tolba plină de daruri, va merge la Grădinița și Școala Gimnazială din Șag, pentru a le duce
cadouri elevilor silitori.
Pentru că au vrut ca în acest an plin de încercări micuții din comună să simtă mai mult ca oricând
bucuria sărbătorilor, reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local vor fi ajutoarele lui Moș Crăciun și vor
avea grijă ca fiecare dintre copii să se bucure de câte un dar.

Taxele și impozitele aferente anului 2022, ușor modificate
Întrunit în ședință, Consiliul Local
Șag a adoptat hotărârea privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul
2022. Astfel, aleșii locali au decis ca anul
viitor impozitele și taxele locale să nu fie
majorate, ci doar indexate cu rata inflației.
Pe de altă parte, cei care își vor plăti
integral impozitele până la finalul lunii
martie vor beneficia și de data aceasta
de o bonificație de 10 procente.

PROGRAMUL PRIMĂRIEI ȘAG,
DE SĂRBĂTORI
24 DECEMBRIE 2021

FĂRĂ PROGRAM
CU PUBLICUL

25-26 DECEMBRIE 2021

ÎNCHIS

27-28-29
DECEMBRIE 2021
30-31
DECEMBRIE 2021

PROGRAM NORMAL
CU PUBLICUL
FĂRĂ PROGRAM
CU PUBLICUL
FĂRĂ PROGRAM
CU PUBLICUL

03 - 10 IANUARIE 2022

În situaţia înregistrării DECESULUI în afara
programului de lucru, în perioada sărbătorilor de iarnă,
sunaţi la numărul de telefon 0756013060 - Jicoane Larisa.

PRIMĂRIA ȘAG
DATE DE CONTACT
Primar

0742268223

Viceprimar

0744394132

Consilier
al primarului

0740364503

Poliția locală

0742268231

Stare civilă

0756013060

Taxe
și impozite

0256/395368

Urbanism

0256/395368

Asistență socială

0256/395368

Biroul
agricol

0256/395368

Serviciul

S.C. Bluedelyas SRL,
declar pierdut CUI firma cu seria B, nr. 3620179

voluntar pentru
situații de
urgență

0766840900

