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Dragi locuitori,

Am pășit în noul an 2022 cu 
speranța unui nou început pentru 
fiecare dintre noi, un început care să 
ne aducă mai multă speranță și mai 
puține griji. Am fost, de la începutul 
anului, în perioada în care am pus ”pe 
hârtie” toate planurile pe care le avem 

pentru acest an, am trasat obiective 
și ne-am pregătit pentru reluarea 
activităților de bună gospodărire 
a comunei. Însă, pentru că în 
continuare parcurgem o perioadă de 
criză sanitară, suntem cumpătați și, 
deopotrivă, conștienți că tot ceea ce 
ne dorim să facem va fi influențat și 
de această situație pandemică. 

Una dintre prioritățile 
Primăriei Șag pentru anul 2022 
este finalizarea tuturor proiectelor 
deja începute în anii ce-au trecut. 
De asemenea, având în vedere că 
de curând am adoptat bugetul local 
pentru anul în curs, ne propunem, 
în măsura în care vom putea, să 
demarăm noi proiecte ce vizează 
dezvoltarea comunei noastre. 

Binențeles, pe lângă bugetul 
local, care nu este niciodată atât 

de generos pe cât ne-am dori, ne 
bazăm, și anul acesta, pe fondurile 
externe ce ne sunt puse la dispoziție 
și pe care echipa din primărie a 
făcut tot  ce a fost necesar pentru 
a le atrage. Avem depuse o serie 
de proiecte pentru finanțare 
guvernamentală și, pentru a mă 
asigura că vom primi sprinjin din 
partea decidenților centrali, încă 
de la începutul anului am făcut 
mai multe drumuri la București, 
unde am avut întâlniri cu diferiți 
factori de decizie, pentru a sprijini 
proiectele comunei noastre. 

Sper ca anul 2022 să fie un 
an mai bun pentru fiecare dintre 
noi, un an al renașterii, în care să 
ne putem relua activitățile de zi cu 
zi, fără să ne mai confruntăm cu 
problemele provocate de pandemie.

Editorial

A început colectarea taxelor și impozitelor locale

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, doresc să urez tuturor doamnelor  
și domnișoarelor din comuna noastră o primăvară frumoasă și La Mulți Ani!

Primar, Flavius Alin Roșu

Începând cu luna ianuarie, locuitorii comunei 
Șag își pot achita taxele și impozitele locale. 
Conform Hotărârii de Consiliu Local adoptată 
la finalul anului trecut, dările aferente anului 
2022 sunt ușor modificate față de anul trecut, ele 
nefiind însă majorate de autoritățile locale, ci doar 
indexate cu rata inflației, stabilită la nivel național. 

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.
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Au fost recepționate lucrările la „Centrul Social 

medical-comunitar” din localiatea noastră

Centrul de vaccinare din Șag a fost închis

Centrul social-medical îşi propune creşterea 
gradului de accesibilitate al cetățenilor comunei 
noastre la servicii medicale de cea mai înaltă calitate, 
dintr-un larg spectru de domenii: medicină generală, 
pediatrie, pneumologie, oftalmologie, stomatologie, 
laborator analize etc. 

Toate activitățile se vor desfășura zilnic, în baza unui 
orar prestabilit, în cele 4 cabinete ale Centrului. 

De asemenea, aici se vor desfășura și activități sociale, 
cu sprijinul specialiștilor în domeniul asistenței sociale. 

„S-a văzut, în ultimii ani, cât de important este 
să investim în Sănătate. Să încercăm să dezvoltăm 
infrastructura de sănătate în proximitatea noastră și, 
totodată, să oferim servicii sociale de calitate celor 
ce au nevoie de ele, a fost întotdeauna o prioritate a 
administrației locale pe care o conduc.

Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în 
realizarea acestui proiect!”, a fost mesajul primarului 
Flavius Alin Roșu. 

Vă reamintim, 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.  

Începând din data de 15 februarie, conform unei 
decizii a Ministerului Afacerilor Interne, transmis către 
Primăria Șag de către Instituția Prefectului Județul 
Timiș, activitatea  Centrului de Vaccinare Șag încetează.

Vă reamintim, din 4 octombrie, atunci când a 
fost redeschis centrul de vaccinare până în prezent, 
aproximativ 1.000 de persoane s-au imunizat cu serul 
de la Pfizer la Șag.

Pe de altă parte, persoanele care încă nu s-au vaccinat 
și doresc să o facă, au posibilitatea de a apela la centrele 
de vaccinare deschise în Timișoara, în baza cărților de 
identitate.
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A fost adoptat bugetul local al comunei Șag. 
Lista investiţiilor

Miercuri, 9 februarie, în ședința 
de plen a Consiliului Local Şag, 
s-a votat în unanimitate bugetul 
comunei pentru anul în curs. 
Potrivit acestui buget, 48,73% din 
bani vor merge spre investiţii. De 
asemenea, a fost prezentată şi o listă 
de zece investiţii care vor fi derulate 
în acest an.

Structura de buget a comunei Şag: 

Investiții 48,73 %
- Cheltuieli de funcţionare şi 

administrare a domeniului public 
28,16 %

- Sănătate şi asistenţă socială 
14,89 %

- Învăţământ 3,26 %
- Sport 1,64 %
- Ordine publică 1,22 %
- Cultură 2,1 %

Cele mai importante investiţii 
pentru anul 2022, atât noi cât şi in 
continuare sunt următoarele:

1. Construire centru social – 
medical comunitar – (în continuare)

2. Construire Sala de Sport 
Școlară – (în continuare)

3. Etajare și reabilitare Grădinița 
corp C2 – (în continuare)

4. Amenajare strada XX, 
intersecție cu DN 59 pentru sporirea 
capacității circulației – (nouă)

5. Asfaltare strada XXVII și 
tronson LXVI – (nouă)

6. Amenajare strada VII (proiect 
pilot) – (nouă)

7. Amenajare platforma betonata 
(punct colectare deșeuri) – (nouă)

8. Reabilitare imobil CF 401945 
(Muzeu) – (nouă)

9. Etajare și modernizare 
Gradinita C1 – (nouă)

10. Extindere rețea apa și intro-
ducerea canalizarii – (în continuare)

“Apreciez dezbaterile din 
această întâlnire şi ţin să mulțumesc 
consilierilor locali, indiferent de 
apartenența lor politică, pentru votul 
dat. Consider că putem lucra toţi, ca 
un întreg pentru interesul general, 
într-o perioadă extrem de dificilă pe 
care cu toții o parcurgem şi o resimțim. 
Şi este evident, că doar dacă ne unim 
eforturile, vom putea realiza ceea ce 
cetățenii comunei noastre așteaptă 
de la noi. Avem în față un an plin, în 
care continuăm sa dezvoltăm Șagul!”, 
a comentat primarul comunei, Flavius 
Roşu, după vot.

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. 

Acum, autoritățile locale anunță că a fost finalizată 
perioada de depunere a dosarelor actualizate, iar lista 
finală cuprinde 79 de candidați. Dintre aceștia însă, 
nu toți au completat dosarele conform cerințelor legii, 
astfel că lista urmează să fie, de asemenea, actualizată.

În perioada următoare, lista completă cu beneficiarii 
terenurilor acordate de către Primăria Șag va fi făcută 
publică și va putea fi consultată la avizierul instituției.

TERENURI PENTRU TINERI
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Autoritățile locale au pus la punct două importante proiecte de 
modernizare a infrastructurii rutiere în comuna noastră. Strada XX, care 
duce de la drumul național spre Mănăstire, urmează să intre într-un amplu 
proces de reabilitare și extindere. Mai exact, se dorește lărgirea cu încă o 
bandă a primului tronson din stradă, până la intersecția cu strada XXI, 
pentru fluidizarea traficului. De asemenea, în zona intersecției cu drumul 
național urmează să fie construite benzi de accelerare și decelerare.

Pe de altă parte, pe strada a VII-a va demara un proiect pilot. Se dorește 
intervenția pe o lungime de aproape 360 de metri, pe care urmează să se 
realizeze o structură performantă a drumului, cu îmbrăcăminte bituminoasă 
modernă, șanțuri și rigole, locuri de parcare și trotuare. De asemenea, se va 
lucra la amenajarea acceselor la proprietăți și se vor face marcajele rutiere.  

În total, vor fi construite 16 locuri de parcare, amplasate paralel cu axul 
drumului, și care vor deservi locuitorii din zonă. Se vor amenaja și zone 
verzi, pe o suprafață totală de aproximativ 1.600 de metri pătrați.

Proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere

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 

voluntar pentru 

situații de 

urgență

0766840900
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Primăria Șag demarează campania de colectare selectivă a deșeurilor, pe raza întregii comune. Astfel, cetățenii 
sunt rugați să depoziteze resturile vegetale la marginea drumului în perioada 01-15 martie 2022. După acest 
interval, mormanele nu vor mai fi ridicate decat 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.

Ziua națională a lecturii, marcată la Șag 

Campanie de colectare a deșeurilor vegetale

Ziua naţională a lecturii este marcată, 
începând din anul 2022, la data de 15 
februarie, după ce în vara anului trecut 
Senatul a adoptat, în unanimitate, o 
propunere legislativă depusă în luna martie 
2021. For decizional, Camera Deputaţilor 
a adoptat proiectul de lege la 21 decembrie 
2021, iar în data de 14 ianuarie 2022, a fost 
promulgată de către preşedintele ţării. 

Evenimentul a fost marcat și la Șag, 
unde primarul comunei, Flavius Alin Roșu, 
a invitat elevii claselor a V-a și a VI-a de la 
Școala Gimnazială Șag în vizită la biblioteca 
din comună. Copiii au avut ocazia să vadă 
cum este organziată biblioteca, dar și să 
discute despre importanța cititului.

De asemenea,”Ziua Naționala a 
Lecturii”, a fost sărbătorită și la Grădinița 
Șag.

INVITAȚIE LA BAL, DE 8 MARTIE 
De 8 Martie, toate doamnele și domnișoarele din comuna Șag sunt invitate 

la balul organizat cu prilejul Zilei Femeii.  Petrecerea va începe la ora 19.00, iar 
atmosfera va fi întreținută de Formația Teo Band. 

Intrarea este liberă. Vă așteptăm!
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Încă de la finalul anului trecut, autoritățile locale au 
pornit un proiect pentru sporirea siguranței în trafic în 
comuna noastră. Astfel, au fost amenajate limitatoare 
de viteză la mai multe treceri de pietoni, construite din 
asfalt și marcate corespunzător. 

Astfel de treceri de pietoni au fost realizate în mai 
multe zone din comuna noastră, acolo unde riscul de 
producere a accidentelor este ridicat.  

„Vom analiza, în funcție de eficiența lor, posibilitatea 
ca aceste amenajări să fie extinse la nivelul întregii 
comune, pe parcursul anului 2022. Răspundem, astfel, 
solicitărilor venite din partea locuitorilor din Șag, în 
sensul creșterii siguranței pentru toți participanții la 
trafic, atât din punct de vedere pietonal, cât și motorizat”, 
a transmis primarul Flavius Alin Roșu. 

Recomandăm tuturor șoferilor să reducă viteza de 
deplasare și să conducă cu prudență în interiorul localității.

Din data de 20 ianuarie 2022, două echipe formate din câte un medic 
veterinar și un polițist local, au început verificarea respectării obligațiilor 
legale ce revin fiecărui deținător de câini. Cu aceasta ocazie, a fost efectuată 
înregistrarea și microciparea fiecărui animal. 

„Ne bucură faptul că șăgenii vizitați până acum au dat dovadă de deschidere 
și înțelegere, colaborând și susținând acest demers al nostru, demers ce are 
ca finalitate asigurarea unui management performant al populației canine și 
eliminarea de pe domeniul public a câinilor comunitari”, transmit reprezentantii 
Poliției Locale Șag.  

Vă reamintim, în paralel continuă și campania de strângere a câinilor 
comunitari de pe raza comunei noastre, cu sprijinul societății de profil, 
S.C. Danyflor SRL. 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.

OBLIGAȚII ALE PROPRIETARILOR DE CÂINI:
1. Să identifice și să înregistreze câinii (Carnet de sănătate + Microcipare) în 

termen de 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea 
sau scoaterea în spații publice a acestora.

2. Să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare 
necesare înregistrării în RECS (Registrul de evidență al câinilor cu stăpân).

3. Să dețină asupra lor carnetul de sănătate care atestă efectuarea acțiunilor 
sanitar veterinare precum și identificarea și înregistrarea în RECS în cazul 
deplasării câinilor în spațiile publice pe teritoriul României.

4. Să dețină asupra lor pașaportul animalului în cazul deplasărilor în 
străinatate.

5. Să notifice medicul veterinar, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare 
la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moarte.

6. Să deparaziteze periodic animalele.
7. Să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice.
8. Să sterilizeze câinii de rasă comună sau metiși ai acestora.  
9. Să nu lase liber și nesupravegheate animalele pe domeniul public.
10. Să asigure condițiile de bunăstare (hrană și adăpost) corespunzătoare.
Vaccinarea contra Rabiei (Turbarii) a câinilor și a pisicilor în vârsta de peste 

3 luni în România este OBLIGATORIE!

Limitatoare de viteză la trecerile de pietoni

Se face recensământul câinilor  
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AGENDA CULTURALĂ A COMUNEI ȘAG – 2022

AGENDA SPORTIVĂ A COMUNEI ȘAG – 2022

NR. 
CRT.

DENUMIREA 
ACȚIUNII

PERIOADA 
DESFĂȘURĂRII

LOCUL 
DESFĂȘURĂRII

CHELTUIELI CJ 
TIMIȘ, CL ȘAG,TOTAL 

CHELTUIELI
ORGANIZATORI

1 Ziua Femeii 08.03.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 12.000 lei Consiliul Local Șag

2 Bucuria Învierii 08.05.2022 Biserica Ortodoxă 
Română Șag CL Șag – 6.000 lei

Consiliul Local Șag
Biserica Ortodoxă 
Română Șag

3 Ziua Copilului 01.06.2022

Parcul Central Șag
Curtea Școlii 
Gimnaziale Șag CL Șag – 10.000 lei

Consiliul Lcoal Șag
Școala Gimnazială Șag, 
Grădinița Șag

4 Ziua Eroilor 02.06.2022 Parcul Central Șag CL Șag – 2.000 lei Consiliul Local Șag, 
Școala Gimnazială Șag

5 Cântul Banatului 18.06 – 19.06.2022
Parcul Central 
Șag, Curtea Școlii 
Gimnaziale Șag

CL Șag – 5.000 lei 

Consiliul Local Șag, 
Asociația Culturală 
Generația Muzicii, Gal 
Timișul de Centru

6 Icoana în suflet de copil 
– Pictură pe sticlă 20.06 – 24.06.2022 Biserica Ortodoxă 

Română Șag CL Șag – 5.000 lei
Consiliul Local Șag, 
Biserica Ortodoxă 
Română Șag

7 Zilele culturale ale 
comunei Șag 15.08 – 16.08.2022

Căminul Cultural Șag, 
Biserica Ortodoxă 
Română Șag 

CJ Timiș – 20.000 lei
CL Șag – 50.000 lei

Consiliul Județean 
Timiș, Cconsiliul Local 
Șag, Biserica Ortodoxă 
Română

8 Ziua Pompierilor 13.09.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 3.000 lei Consiliul Local Șag

9 Buciu maghiar 24.09.2022
Căminul Cultural 
Șag, Biserica Romano-
Catolică Șag

CL Șag – 12.000 lei
Consiliul Local Șag, 
Biserica Romano-Catolică 
Șag

10 Ziua Internațională a 
persoanelor vârstnice 01.10.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 12.000 lei Consiliul Local Șag

11 Ziua Școlii 26.10.2022
Căminul Cultural Șag, 
Biserica Ortodoxă 
Română Șag

CL Șag – 4.000 lei Consiliul Local Șag, 
Școala Gimnazială Șag

12 Ziua Națională a 
României 01.12.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 6.000 lei Consiliul Local Șag

13 În lumea poveștilor – 
Teatru de păpuși 06.12.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 3.000 lei 

Consiliul Local Șag, 
Școala Gimnazială Șag, 
Grădinița Șag

14 Pomul de Crăciun 21.12.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 35.000 lei Consiliul Local Șag

15
Alaiul colindătorilor – 
Colindăm Domnului 
Bun

22.12.2022 Căminul Cultural Șag CL Șag – 15.000 lei Consiliul Local Șag

Total Agendă 
Culturală:

CJ Timiș – 20.000 lei
CL Șag – 180.000 lei

NR. 
CRT.

DENUMIREA 
ACȚIUNII

PERIOADA 
DESFĂȘURĂRII

LOCUL 
DESFĂȘURĂRII

CHELTUIELI 
CJ TIMIȘ, CL 
ȘAG,TOTAL 

CHELTUIELI

ORGANIZATORI

1 Zilele sportive ale 
comunei Șag 13.08 – 14.08.2022 Baza sportivă Șag,

Râul Timiș CL Șag – 10.000 lei Consiliul Local Șag

Total Agendă 
Sportivă: CL Șag – 10.000 lei
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Simbolul străvechi al primăverii, al începutului, al 
bucuriei de a trăi este Mărțișorul. De Mărțișor, vechiul 
se reînnoiește, iar tradițiile, obiceiurile și datinile vechi 
de mii de ani sunt readuse în centrul atenției. 

În mod tradițional, Mărțișorul se prinde în piept sau 
la mână, înainte de răsăritul soarelui, în zorii zilei. Purtat 
la încheietura mâinii sau în piept, șnurul în firicele de 
alb și roșu capătă semnificații aparte. Albul semnifică 
masculinitatea, rațiunea și sobrul asociat masculinității, 
iar roșul simbolizează feminitatea, senzualitatea, iubirea, 
bucuria de a trăi.

Femininul se îmbină cu masculinul, vara se împacă 
cu iarna, căldura se întrepătrunde cu frigul, creând 
o uniune perfecta, un simbol perfect, un mărțișor. 
Împletirea albului și a roșului sugerează și înnoirea 
ciclului vieții. 

De asemenea, se spune că persoana care poartă 
mărțișor mai multe zile consecutiv, în perioada 1- 9 
martie (în unele zone mărțișorul se poarta fie pe toată 
perioada lunii martie, fie până la Florii, fie până la 
sărbătoarea Sfântului Gheorghe, fie până la zărirea 
primului copac înflorit) va avea noroc tot timpul anului. 
Pentru persoana respectivă, restul anotimpurilor vor fi 
precum primăvara - pline de speranța, de început, de 
căldură, de optimism.

Credințele românești străvechi investesc mărțișorul 
cu puteri deosebite. El este asemenea unui talisman, 
poartă noroc, apără de forțele malefice și previne 
îmbolnăvirea în lunile care urmează lui martie. 
Mărțișorul ține deoparte deochiul și protejează 
împotriva razelor orbitoare ale soarelui. Totodată, dacă 
prinzi șnurul la încheietura mâinii, ai grijă să îl închei 
într-un nod. Nodul este înzestrat cu funcție protectoare 

și, în perioada în care porți firul de mărțișor, acesta are 
puterea de a ține răul departe de tine. La rândul lor, 
împletiturile te feresc și ele de ghinion și împrejurări 
nefavorabile.

În intervalul 1-9 martie se aleg și Babele pentru a 
vedea cum îți vor fi zilele în anul respectiv. Legende 
străvechi ne spun că de zilele Babelor, baba Dochia 
obișnuiește să toarcă și să își scuture cele nouă cojoace, 
unul câte unul, în fiecare din cele nouă zile. 

Și astăzi, în anumite zone ale țării, datina spune că 
mamele trebuie să prindă la mâna copilului sau la gâtul 
acestuia o moneda de argint. Copilul care va purta acest 
mărțișor va fi precum argintul: curat și sănătos, fiind 
ferit de friguri. Mamele care agață mărțișorul în pieptul 
copilului sau la încheietura mâinii, trebuie să se ferească, 
să nu fie văzute de femeile însărcinate. Ori altfel, copilul 
care se va naște va avea un semn pe chipul său.

Nu doar mărțișorul este înzestrat cu capacități 
remarcabile. Gestul dăruirii mărțișorului este încărcat 
și el de sacralitate și semnificații. A dărui un mărțișor 
cu inima curată unei persoane la care ții cu adevărat 
înseamnă, conform anumitor credințe din bătrâni, să 
îndupleci soarele să-ți dea sănătate, frumusețe, veselie, 
poftă de viață și iubire. În același timp, gestul bărbaților 
de a înmâna mărțișoare femeilor este de fapt un îndemn 
la armonie, uniune și bună înțelegere.  

Tradiții și obiceiuri de 1 martie. 
Istoria firului alb-roșu împletit


