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72%

28%

TOTAL BUGET

Venituri 2020 Excedent



Buget local pe capitole

Cheltuieli de 

funcționare

30%

Compartiment 

cultură

2%
Culte

2%

Servicii publice

10%

Compartiment sport

5%

Investiții

42%

Persoane cu 

handicap și asistenți 

sociali

9%

TOTAL BUGET = 8.363.000 LEI



Principale investiţii propuse pentru a fi 

realizate 2020-2021

1. Extindere şi etajare corp clădire Grădiniță.

2. Reparaţii trotuare în comuna Şag.

3. Întreținere și reparaţii străzi ,, asfaltare”, comuna Șag, județul Timiș.  

4. Construcție creșă în comuna Șag

5. Reabilitare Școala veche, experizare/ proiect și execuție.

6. Construire Sală de sport școlară

7. Întreținere și reparații curente drumuri prin pietruire.

8. Construire centru social, medical comunitar



Principale investiţii propuse pentru a fi 

realizate 2020-2021

9. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș în perioada 2014-2020 – Comuna Șag

10. Achiziționare utilaj de tocat crengi.

11. Prospectiune/Foraj de mare adîncime pentru sursa de apă potabilă

12. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șag, județul Timiș

13. Extindere rețea de iluminat public în comuna Șag

14. Realizare PUZ – Zonă rezidențială, cu funcțiunii complementare CF 405237 Șag, 
beneficiar - Comuna Șag;

15. Realizare studii/ documentație Studiu de Fezabilitate pentru construirea unei
școli.

16. Construire pistă pentru biciclete.



Principale investiţii propuse pentru a fi 

realizate 2020-2021

17. Construire trotuare in Comuna Sag

18. Construire Gradinita noua in Comuna Sag

19. Extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Șag, SF, proiect

tehnic și execuție

20. Achiziționare pachet servicii pentru digitalizarea relației cu cetățenii

21. Reabilitare și modernizare tribuna baza sportivă

22. Intretinere, reparatii și montare panouri pentru protectie la turla capelei

23. Întocmire SF pentru construire parc de distracții și agrement și muzeu

tematic pentru copii



Principale investiţii propuse pentru a fi 

realizate 2020-2021

24. Achiziționare containere modulare pentru Scoala Gimnazială Șag

25. Extindere rețea de gaz metan în comuna Șag

26. Loc de joacă cu dotările aferente și împrejmuire str. a II-a, intersecție cu 

str. a XI-a, lângă terenul de fotbal

27. Construire 2 stații de autobuz pe DN 59, pe ambele sensuri în apropierea

stației de carburanți ,,Petrom”

28. Lucrări de drenare a apei pluviale în zona ,, Chicago”

29. Plantare de arbori pentru crearea de perdele forestiere de protecție

30. Aplicarea unor calmatoare de trafic



Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Timiș în perioada 2014-2020  

Comuna Șag





Centru social, medical-comunitar



Sală de sport școlară



Reabilitare și modernizare străzi



PUZ locuințe



Trotuare Lucrări drenare

Extindere rețea gaz Loc de joacă



Extindere iluminat public Foraj de mare adâncime

Plantare arbori Compartimentare bază 

sportivă



Vă mulțumesc 

pentru participare!

Primar comuna Șag,

Roșu Flavius Alin


