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Apă și canalizare în zona Mănăstire.
Creșă în vatra veche

Două proiecte importante urmează să
fie implementate în comuna Șag, după ce
reprezentanții primăriei au reușit să atragă
noi fonduri guvernamentale. Astfel, în zona
Mănăstire va porni, cel mai probabil anul
viitor, extinderea rețelei de apă și canalizare,
cu finanțare prin Compania Națională de
Investiții, iar în vatra veche a satului, chiar
în vecinătatea primăriei, se va construi o
creșă nouă, tot cu bani guvernamentali.
Primarul Flavius Roșu, însoțit de
viceprimarul Antonius Kapor, au făcut
o vizită la București, pentru a discuta cu
reprezentanții CNI și cu cei din Ministerul
Dezvoltării, iar veștile pentru comuna
noastră au fost dintre cele mai bune.
”La CNI am primit informații
importante pentru comuna noastră.
Construirea unei noi creșe în comună
va fi făcută de Compania Națională
de Investiții, obiectivul fiind deja pe
lista sinteză. Vor fi întocmite 3 proiecte
pilot de creșă, iar apoi vom avea o nouă
deplasare la București, pentru a stabili
modelul ales. Construcția va fi făcută
de CNI, terenul fiind pus la dispoziție
de primărie. Dacă totul decurge normal
și nu vor fi întâmpinate probleme, anul
viitor va putea începe construirea creșei”,
a precizat primarul Flavius Roșu.
Un alt proiect care se află pe lista sinteză
la Compania Națională de Investiții este cel
de extindere a rețelei de apă și canalizare în
zona Mănăstire.

”În următoarea perioadă se vor face
studiile de fezabilitate, care apoi vor fi
predate Companiei, care se va ocupa de
organizarea licitațiilor pentru proiectul
tehnic și execuție. Îmi doresc ca acest
proiect major pentru comunitatea noastră
să fie implementat începând chiar de anul
viitor”, a adăugat primarul.
Pe de altă parte, pentru a întări
discuțiile purtate la București, cu ocazia
vizitei ministrului Dezvoltării, Attila Cseke,
în județul Timiș, viceprimarul comunei Șag
a avut o întâlnire cu acesta, în cadrul căreia
i-au fost prezentate proiectele comunei.
”Profitând de vizita domnului AttilaZoltán CSEKE, ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației în
Timișoara, am avut o întâlnire cu domnia sa.
Scopul a fost să reiterăm importanța proiectelor
depuse deja de domnul primar Roșu Flavius
pentru finanțare din fonduri centrale. Este
vorba de aducerea apei și canalizării în Zona
Mănăstirii, dar și Creșa din Vatra Veche,
ambele foarte importante. În calitatea mea
de viceprimar din partea UDMR, am arătat
domnului ministru, așa cum am făcut cu ceva
timp în urma în cadrul unei întâlniri avute
chiar la minister, necesitatea finanțării acestor
obiective de investiții”, a anuntat viceprimarul
Antonius Kapor.

Editorial
Dragi locuitori,
Vin în fața dumneavoastră în
calitate de viceprimar și vreau să vă
mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o și pentru susținerea
pe care o simt zi de zi din partea
dumneavoastră.
Fiind pentru prima dată în această
postură, de a face parte din aparatul de
conducere al Primăriei Șag, vreau să vă
asigur că am intrat într-o echipă plină
de inițiativă, alături de care sunt convis
că pot să-mi aduc contribuția la bunul
mers al lucrurilor în comuna noastră.
Îmi dau tot interesul pentru ca zi de
zi să fiu mai aproape de cetățeni, să
răspund nevoilor reale pe care aceștia
le au și fac toate demersurile necesare
pentru ca, împreună cu colegii mei, să
continuăm ceea ce a fost deja început
- dezvoltarea comunei Șag.
Faptul că m-am alăturat unei
echipe tinere, formată din oameni cu
idei îndrăznețe, mă face să fiu sigur
că, în următorii ani, Șagul va ajunge
o comună-exemplu și va fi tot mai
atractivă deopotrivă pentru cetățeni
și pentru investitori. Iar pentru
asta, am început deja demersuri,
am făcut drumuri la București și am
purtat discuții inclusiv cu ministrul
Dezvoltării. Despre toate acestea vă
invit să citiți în acest număr al ziarului
local - Jurnalul de Șag.
Kapor Antonius
Viceprimar
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A început construcția sălii de sport

După ce în ultimii ani au fost făcute toate demersurile pentru
accesarea de fonduri externe, unul dintre proiectele finanțate cu
bani de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de
Investiții, începe să prindă contur. Au fost făcute primele lucrări
pentru construirea unei săli de sport la standarde moderne, în
comuna noastră. Mai exact, muncitorii au turnat fundația sălii,
iar în perioada viitoare vor continua lucrările pentru edificarea
construcției. Dacă nu vor apărea situații neprevăzute, sala de sport
ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

Grădiniță
nouă
Un nou proiect important mai
ales pentru tinerii din comuna noastră
este pe cale să înceapă. Reprezentanții

contractul

semnat, de curând,
pentru

extinderea

și

modernizarea grădiniței din comună.
Apoi urmează organizarea de șantier,
iar în scurtă vreme vor începe și
lucrările propriu-zise.
Și pentru realizarea acestui obiectiv
reprezentanții primăriei au reușit să
atragă fonduri guvernamentale, prin
Ministerul Dezvoltării.

Curtea primăriei
a fost modernizată

Curtea primăriei s-a transformat, încet-încet, într-o mică oază de verdeață. În ultima
lună, muncitorii au lucrat pentru reamenajarea spațiului verde, au schimbat geometria
peisajului și au refăcut foișorul din centrul curții, astfel că acum, odată finalizată lucrarea,
curtea a fost amenajată ca un adevărat parc.

la Șag
primăriei au

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, iar suma este asigurată în totalitate din bugetul
central.
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Parcele de teren
pentru tinerii
din Șag
A fost finalizată documentația pentru Planul Urbanistic Zonal,
care mai apoi a fost înaintată Consiliului Județean Timiș, pentru
avizare. Astfel, ulterior primirii avizului, urmează ca autoritățile
locale să adopte o Hotărâre de Consiliu Local în baza căreia să
înceapă dezmembrarea terenurilor din zonă. O altă etapă a
procesului este cea de analiză a dosarelor depuse, iar odată finalizate
aceste proceduri birocratice, se vor atribui parcelele de teren pentru
tinerii din comună.

Se asfaltează străzile
din zona Mănăstire

Odată cu adoptarea
bugetului
local
și
imediat ce vremea a
permis,
au
început
lucrările de moderizare a
infrastructurii rutiere, pe
mai multe străzi din zona
Mănăstire. Au avut loc, în
ultima perioadă, o serie
de lucrări de asfaltare, pe
mai multe străzi care erau
pietruite și deteriorate, în
zona Mănăstire.
Practic,
conform
planificării, pe mai multe
tronsoane de drum a fost
pregătit terenul, iar apoi a
fost turnat un strat de asfalt. Lucrările au fost realizate în conformitate cu
normativele în vigoare, tronsoanele de drum având atât asfalt nou, cât și
acostamente.
Pe de altă parte, începând din luna iunie vor demara și lucrările de
întreținere a drumurilor pietruite din zona Mănăstire. Se va adăuga material
acolo unde este nevoie, apoi acesta va fi îndreptat și tasat cu un utilaj de
compactare. Iar potrivit reprezentanților primăriei, se are în vedere ca,
în fiecare an, bugetul comunei să fie alocată finanțare și pentru asfaltarea
străzilor, pentru ca, etapizat, în următorii ani, toate drumurile din comună
să fie complet asfaltate.

Se face dezinsecția
în comună

După ce a avut loc procedura
de delarvizare pe luciul apei, pe
râul Timiș, autoritățile locale
anunță că în curând va începe
campania de dezinsecție, care va
fi făcută atât pe cale terestră, cât
și aeriană.
Dezinsecția va avea loc în
trei etape. La sfârșitul lunii mai
va avea loc o trecere terestră,
în special în zona parcurilor
și a spațiilor verzi, pentru
combaterea căpușelor, urmând
ca în luna iunie, în etapa a
doua, să se realizeze o nouă
campanie de dezinsecție, atât
la nivelul solului, cât și aerian.
De asemenea, o nouă procedură
va avea loc în luna iulie, atunci

când se va stropi împotriva
insectelor la sol.
Această dezinsecție este
cu atât mai necesară cu cât în
ultima vreme, din cauza vremii
ploioase, insectele s-au înmulțit
extrem de mult. Pentru a fi
eficientă, această procedură
trebuie realizată numai atunci
când nu plouă cel puțin 3-4
zile. Astfel, în caz de vreme
nefavorabilă, este posibil ca
programul să sufere modificări.
Substanțele folosite pentru
realizarea
stropirilor
sunt
omologate de către Ministerul
Sănătății și nu pun în pericol
sănătatea populației.
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Atenție! Amenzi mai mari pentru cei care aruncă
gunoaie pe domeniul public
Autoritățile locale anunță că a fost modificat regulamentul de
sancționare a celor care aruncă deșeuri pe domeniul public. Astfel,
amenzile au crescut simțitor și pot ajunge până la 2.500 de lei.
De asemenea, pentru a putea identifica mai ușor persoanele care
nu respectă legea, în parcurile și zonele sensibile din comună au fost
montate camere de supraveghere care sunt conectate permanent la
centrul de control din cadrul Poliției Locale Șag. Astfel, chiar dacă
o persoană nu este prinsă în timp ce aruncă deșeurile, ea poate fi
identificată cu ajutorul înregistrărilor de pe camerele de supraveghere
și amendată, conform Hotărârii de Consiliu Local în vigoare.

În altă ordine de idei, autoritățile fac apel la locuitorii comunei
noastre să nu mai scoată resturile vegetale la stradă, întrucât
campania de colectare a acestui tip de deșeuri s-a încheiat încă din
luna aprilie.
”Aceste campanii de colectare a deșeurilor vegetale, rezultate
în urma tăierilor, se fac primăvara și toamna. Primăria nu poate să
asigure permanent colectarea resturilor vegetale, tocmai de aceea
îi rugăm pe cetățeni să nu mai scoată la poartă astfel de deșeuri,
întrucât ele nu vor fi ridicate”, a declarat viceprimarul Antonius
Kapor.
Pe de altă parte, autoritățile fac apel la locuitorii comunei să se
îngrijească și de spațiile verzi din jurul gospodăriei, și să cosească
iarba. Cei care nu au posibilitatea fizică sau tehnică de a face acest
tip de lucrări pot apela la servciile primăriei care, contra cost, poate
realiza astfel de lucrări de întreținere a spațiilor verzi.
Cei care doresc mai multe detalii legate de acest serviciu pot
apela numărul de telefon 0744394132 - viceprimar Antonius
Kapor.

Ecologizare pe malul Timișului
A devenit o obișnuință ca, în fiecare an,
autoritățile locale din Șag să se implice activ
pentru întreținerea curățeniei în comună.
Astfel, în luna iunie va avea loc o nouă
acțiune de ecologizare, la care sunt invitați
să se alăture toți cei care vor să contribuie
la menținerea curățeniei în zonele de
agrement de pe raza comunei.

Primăria Șag va pune la dispoziție
toate materialele necesare pentru această
activitate, astfel că cei care doresc să
participe nu trebuie decât să vină încărcați
cu voie bună și poftă de muncă.
Întâlnirea se dă în data de 12 iunie, la
ora 10, la podul de la ieșirea din Șag spre
Jebel.

PRIMĂRIA ȘAG
DATE DE CONTACT
Primar

0742268223

Viceprimar 0744394132
Consilier al
0740364503
primarului
Poliția
0742268231
locală
Taxe
și impozite
Urbanism
Asistență
socială
Biroul
agricol
Serviciul
voluntar
pentru
situații de
urgență

0256/395368
0256/395368
0256/395368
0256/395368

0766840900
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POLIȚIA LOCALĂ ȘAG VĂ INFORMEAZĂ

Conform Hotărârii de Consiliu Local
privind buna gospodărire a comunei Șag,
au fost luate o serie de măsuri pentru
combaterea comportamentului anti-social
și pentru sancționarea celor care nu respectă
legea.
O astfel de situație a avut loc de curând,
în zona Mănăstire, acolo unde un șoferul a
fost fotografiat în timp ce conducea mașina

pe un drum proaspăt asfaltat, semnalizat
corespunzător, și care astfel a cauzat
stricăciuni în cadrul unei lucrări proaspăt
executate.
Șoferul în cauză a fost identificat și
sancționat în conformitate cu legea, acestuia
fiindu-i aplicată contravenția pentru
„distrugerea sau degradarea asfaltului”,
faptă sancționată cu sume cuprinse între
1.000 și 2.500 de lei.
Potrivit Hotarârii de Consiliu Local care
reglementează buna gospodărire a comunei,
„se interzice distrugerea sau degradarea
asfaltului, acoperirea cu moloz sau pământ a
pietrișului de pe drumul public de către orice
persoană, precum și murdărirea asfaltului
cu noroi, uleiuri și carburanți”, aceste fapte
fiind sancționate cu amenzi cuprinse între
1.000 și 2.500 de lei.

De asemenea, se aplică sancțiuni și
transportatorilor cu mașini ori utilaje de mare
tonaj, care nu respectă legea. Conform aceleiași
Hotărâri a Consiliului Local Șag, toate mașinile
de mare tonaj care tranzitează comuna noastră
sunt obligate să achite o taxă de tranzit. Cei care
nu plătesc această taxă și sunt prinși circulând
pe drumurile publice sunt pasibili de amendă,
conform HCL 15/31.03.2021.

Se dau amenzi pentru neîntreținerea spațiilor verzi
Poliția Locală Șag a început controalele pentru identificarea
terenurilor care nu sunt întreținute corespunzător de către
proprietari. Astfel, au fost deja trimise peste 100 de notificări,
iar în urma acestora, cei mai mulți dintre proprietarii de astfel
de terenuri s-au conformat și și-au curățat parcelele de vegetația
crescută în exces.
Cu toate acestea, au existat și situații în care nu s-au luat
măsuri pentru remedierea lucrurilor, astfel că polițiștii locali din
Șag au întocmit mai multe acte de contravenție pe numele celor

Echipa Poliției Locale
Șag s-a întărit

Începând din luna mai, Poliția Locală
Șag are un nou agent. Este vorba despre
Adrian Ionel Drăgan, care și-a început
activitatea în comuna noastră în data de 2
mai 2021.
Anterior, acesta a activat în cadrul
Poliției Locale Timișoara, între anii 2014 și
2019.

care nu au respectat legea, conform Hotărârii de Consiliu Local
în vigoare.
De asemenea, agenții Poliției Locale verifică și avertizează
locuitorii comunei care sunt prinși că aruncă deșeuri pe
domeniul public sau consumă alcool în spațiile publice, fapte
interzise prin lege. Mai mult, aceștia sunt identificați cu ajutorul
imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate în
comună și sunt sancționați.

Amendat, după ce a fost prins
că a ars deșeuri

În urma unor fotografii apărute
în mediul on-line, Poliția Locală Șag
s-a sesizat din oficiu și a identificat o
persoană care a ars deșeurile provenite
din construcțiile aflate în derulare pe
strada LXVIII. Drept urmare, aceasta
a fost sancționată conform HCL nr.
15/31.03.2021.
Reamintim, conform
HCL nr.
15/31.03.2021, art. 4, lit. g: ”arderea
deșeurilor vegetale menajere sau de altă
natură pe străzi sau intravilanuri; se
sancționează cu amendă de la 600 lei la
1.500 lei pentru persoane fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice.
Sesizări de orice natura pot fi transmise Poliției Locale Șag la numărul de telefon
0742.268231 sau pe e-mail politialocala.sag@yahoo.com.
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Măsuri pentru combaterea Ambroziei

Potrivit legislației în vigoare, ,,proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor
piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere
și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia
artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației
adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe
terenurile intravilane sau extravilane”.
Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și
se sancționează cu amendă sau avertisment după caz.
Măsurile sunt prevăzute în Legea 62 din 2018 şi în
normele de aplicare ale acestui act normativ.
Legea mai spune că în scopul distrugerii buruienii
ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii
sau deținătorii de terenuri trebuie să desfășoare periodic,
în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția
primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de
30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor
prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode
specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei
de vegetație a buruienii.
Începând cu luna iulie până în luna octombrie este
perioada în care ambrozia înflorește.
Cum se manifestă alergia la ambrozie
Ambrozia face ravagii printre persoanele alergice și nu
numai. Medicii avertizează că și cei perfect sănătoși pot
dezvolta alergii în cazul expunerii la polenul ambroziei.
Este una dintre cele mai nocive plante, cu un puternic
efect alergen. Aproape doi din zece români sunt alergici la
această buruiană. Conform specialiștilor, o plantă matură
poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen de
20 microni diamentru și până la 30.000 de semințe care își
păstrează calitățile germinative 40 de ani.
Alergia la ambrozie este sezonieră și constă în: strănut
în salve, prurit nazal, ocular și faringian, obstrucție nazală,
rinoree apoasă, secreții postnazale, înroșire a ochilor, tuse
seacă, wheezing și dispnee în special dimineața și seara,
urticarie. De asemeena, unii dintre pacienți pot asocia
probleme respiratorii de tip astm, tuse greu de controlat,
respiraţie dificilă, senzaţii de sufocare.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție
alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori
dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene
și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o
urgență medicală.
Este important de menționat faptul că între creșterea
concentrației de polen și apariția simptomelor există o
fereastră de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni, în
care se poate începe tratamentul simptomatic al alergiei,
ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții
pacienților. Astfel cu o investiție minimă în aparatură pentru
monitorizare aerobiologică, putem alerta eficient populația
cu privire la prezența polenului în aer.
În Europa sunt afectați aproximativ 33 milioane de
oameni, iar numărul românilor alergici la această plantă s-a
dublat în ultimii ani, potrivit raportărilor medicilor.
Cum arată ambrozia
Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), numită popular și iarba
de paragină, este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile
de cereale și de floarea-soarelui, respectiv în zonele lăsate în
paragină cum sunt marginile drumurilor și ale căilor ferate, în
apropierea dărâmăturilor sau pe șantierele de construcții.
Această buruiană crește până la 50 -100 cm înălțime,
uneori chiar mai înaltă la maturitate. Însă trebuie știut că se
stârpește foarte greu mai ales din cauza rădăcinii pivotante
foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta este
păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă
și diametru mare la bază.
Specialiștii spun că ambrozia este una dintre cele mai
invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind
extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.
În România, ambrozia este răspândită în aproape toate
zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane),
preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.
Cum poate fi stârpită ambrozia
Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală
a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente
mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor
ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.
Dacă locul permite, distrugerea se poate face prin
aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea
unor cositori mecanice.
Dacă buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari
se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara
devreme când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută
cu ușurință.
Dacă planta apare pe suprafețe mici poate fi smulsă relativ
ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor,
distrusă cu sapa sau prin secerare.
Specialiștii spun că lucrările de combatere trebuie să se
repete în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.
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Festivalul coral „Bucuria Învierii”,
la Parohia Șag

Duminică, în data de 23 mai, în Parcul Central al localității
Șag a avut loc cea de-a III-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.

Dacica Timisiensis” al Parohiei Timișoara-Dacia și Corul
Parohiei Ortodoxe Șag.
Festivalul s-a bucurat de prezența unui juriu format
din personalități reprezentative din zonă: Pr. Zaharia Pereș,
Protopop al Protopopiatului Timișoara I, Pr. Marius Sfercoci,
parohul bisericii Timișoara Viile Fabric, Pr. Ioan Bălăngean,
parohul bisericii Timișoara Fratelia, doamna Aurelia Roșu

Au participat la eveniment șapte coruri din cadrul
Eparhiei noastre care i-au încântat pe cei prezenți cu
piesele interpretate. Înter acestea se numără Corul mixt
„Apostolia” al Parohiei Timișoara Viile Fabric, Corul
„Doina Banatului” al Parohiei Timișoara-Iosefin, Corul
„Armonii Divine” al Parohiei Ortodoxe Române din
Fratelia, Grupul vocal LIRA din Timișoara, Corala
bărbătească „Giroceana” din Giroc, Corul „Theofora

Popa, interpretă de muzică populară; domnul Sorin Ionescu,
directorul Colegiului Național Bănățean, domnul Daniel
Lemeni, lector dr. la secția de Teologie din cadrul UVT.
Evenimentul a fost prezentat de doamna Irina Arieșan,
realizator Radio Trinitas.
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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Suprize pentru copiii din Șag, de 1 Iunie

Ziua Copilului se anunță una de
neuitat pentru micuții din comuna Șag.
Autoritățile 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. Va fi
organizat un turneu de fotbal pentru
copii, dar și alte competiții sportive, iar
în parcul de lângă drumul național va
fi amenajat un adevărat tărâm de basm.
Un carusel care să-i poarte în lumea

fantastică, un tobogan mare și unul
mic, locul de joacă, convoiul, bungee
jumping, linghișpirul și trambulinele
amplasare în parc vor face deliciul
micuților.

Iar pentru ca energia acestora să
fie asigurată, vor fi amenajate două
standuri de la care toți copiii vor primi
gratuit vată de zahăr pe băț, popcorn,
apă și sucuri.

