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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0762671141

Reclame12

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM Serviciul de Evidență a 

Persoanelor din cadrul 
Primăriei Sânnicolau Mare 
vă prezintă lista actelor 
necesare pentru eliberarea 
actului de identitate.

IANUARIE 2016  Anul VIII Nr.99 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

APĂ POTABILĂ LA ROBINET
furnizată de noua stație de tratare a apei din Sânnicolau Mare 4

 vă oferă covrigi 
aromați și produse 

gustoase de patiserie

Leon Gourmet Bakery

Vă așteptăm de luni până 
sâmbătă 

în Sânnicolau Mare
 pe strada Calea lui Traian 

nr.2 A
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INSTITUȚII
POLIȚIA ORAȘULUI 
SÂNNICOLAU MARE VĂ 
INFORMEAZĂ

SC ANDREI KAM SRL (KRAKE) - NOU!
BAR - PIZZERIE

• Pizza mică 22cm - 10 RON
• Pizza medie 28cm - 14 RON
• Pizza mare 32 cm  - 17 RON

Livrări la domiciliu (ambalaj pizza 1 RON)
TEL. 0256-370682

Str. Gh. Lazăr nr. 18, Sânnicolau Mare
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ANUNȚ ANGAJARE: Societatea  S.C. ZEIS RO 
S.R.L. angajează tineri, baieți și fete cu sau 
fara experianță în domeniul confecționării 
de încălțăminte.
PENTRU DETALII  VA ASTEPTAM LA SEDIUL 
FIRMEI S.C. ZEIS RO S.R.L. :
SÂNNICOLAU MARE, str . GĂRII , NR.8
TELEFON: 0725922813

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP 
Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
• AUTOVEHICULE
• MOTOCICLETE, MOPEDE
• REMORCI
• TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404;  0256372628

Spectacol folcloric dedicat 
zilei Sfântului Sava

Pentru că nu cu mult timp în urmă, 
un nou an a început, pensionarii din 
asociația “Seniorii sânmiclăușeni” sunt 
invitați să-și plătească cotizația pentru 
anul 2016. Taxa a rămas aceeași. Este 
vorba de suma de 24 de lei pe an. 
Doamna președintă a asociației, Szep 
Margareta, vă așteaptă de marți până 
vineri, între orele 9-13, la sediu de la 
Castelul Nako. Vă reamintim faptul că, 
înainte de sărbătorile pascale, nu vor 
putea ridica invitații pentru întâlnirile 
tradiționale cu domnul primar Dănuț 
Groza decât cei care au plătită cotizația 
la zi. Vă așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

Primăria orașului Sânnicolau Mare împreună cu Clubul 
Sportiv Unirea organizează la sala de sport Ioan Morar un 
turneu pentru echipe de amatori din Sânnicolau Mare. La 
competiție se pot înscrie echipe formate din minim 6 și maxim 
10 jucători. Competiția se va desfășura pe două categorii de 
vârstă:

• categoria 14-17 ani (la data înscrierii în competiție) 
• categoria peste 18 ani 
O condiție este ca jucătorii să nu fie fotbaliști legitimați la 

cluburi - din dorința de a păstra caracterul de amatorism al 
turneului. La sfârșitul turneului se vor acorda cupe, diplome 
și premii. 

Înscrierile au loc până în data de 29 
februarie 2016 și se fac la registratura 
primăriei unde trebuie depusă lista cu 
jucătorii și datele de contact ale căpitanului 
de echipă. În momentul înscrierii veți 
primi și regulamentul competiției. Data 
desfășurării competiției va fi stabilită după 
finalizarea înscrierilor. Nu se percepe nici 
un fel de taxă de participare. Pentru detalii 
suplimentare puteti suna  la tel. 0727228399.

Vă așteptăm!

CUPA SÂNNICOLAU MARE 
FOTBAL ÎN SALA PENTRU AMATORI

Înscrieți -vă acum echipa!

“Cupa Prieteniei” sau 
“Valentines Day Trophy”
DUMINICĂ  - 14 FEBRUARIE

ORA 1130

Turneul are un caracter internațional, 
participând patru echipe masculine de 

seniori:
• KISKUNFELEGYHAZI  HTK  - 

liga a III-a maghiară locul 1
• MAKOI  KC  - liga a III-a maghiară 

locul 5
• POTISJE PLETEX  ADA - liga a 

II-a din Serbia
• UNIREA SANNICOLAU MARE - 

liga a IV-a maghiară locul 1

CS UNIREA SÂNNICOLAU 
MARE VĂ INVITĂ LA 

TURNEUL DE HANDBAL:

Având în vedere furturile din locuințe 
de pe raza orașului Sânnicolau 
Mare dar și de pe raza comunelor 
învecinate orașului cu mod de operare 
deosebit, Poliția Orașului Sânnicolau 
Mare dorește să aducă la cunoștința 
populației câteva metode de prevenire 
a acestor fapte.

SERVICII PUBLICE
SC GOSAN SRL vă informează
cu privire la procedurile 
de colectare selectivă și de 
ridicare a deșeurilor
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SC OCATVDELPHIA SR organizează cursuri de fomare 
profesională:

îngrijitoare bătrâni la domiciliu, electrician în construcții, 
mecanic auto, infirmieră, curs de limba germană, 

intermediari locuri de muncă în Austria și Germania

Tel. 0721539006 sau 0256370115
str. Nistor Oprean nr. 16A, Sânnicolau Mare

NOU !!! NOU!!! NOU !!! NOU!!! NOU !!! NOU!!! NOU !!! 

SALĂ DE EVENIMENTE

str. Mihai Viteazu nr.4 (magazin mobilă 
Zembre Leontin)

capacitate 120+80 locuri

Organizăm cele mai importante evenimente din 
viața ta (nunți botezuri, majorate, etc)

TEL: 0769046200 

NOU! DIN 15 FEBRUARIE LÂNGĂ 
MAGAZINUL CURTICI (FOSTĂ GIURIȚA)

EXCLUSIVE OUTLET 
ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT -SC LUCVILE MODEX SRL

• VĂ AȘTEPTĂM ÎN MAGAZINUL NOSTRU CU O GAMĂ VARIATĂ 
DE ÎMBRĂCĂMINTE, ACCESORII, ÎNCĂLȚĂMINTE, COSMETICE 
LA CELE MAI BUNE PREȚURI.

• TOATĂ MARFA ESTE ATENT SELECTATĂ CA SĂ VĂ ÎNCÂNTE 
GUSTURILE ȘI SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ GARDEROBA CU 
ARTICOLE ORIGINALE ȘI ÎN PAS CU MODA.

• COMERCIALIZĂM DOAR PRODUSE DE FIRMĂ ȘI BRANDURI 
CONSACRATE CA: DESIGUAL, ZARA, BERSHKA, ESPRIT, 
TOM TAILOR, HUGO BOSS, GEOX, H&M, NIKE, ADIDAS, 
STRADIVARIUS, ETC.

STIL ȘI CALITATE LA PREȚ ACCESIBIL!
LA CUMPĂRĂTURI DE 100 RON PRIMIȚI CADOU UN PRODUS 

COSMETIC ÎN VALOARE DE 10 RON!
ÎN FIECARE ZI DE LUNI PRIMIM MARFĂ!

EXCLUSIVE OUTLET ESTE DESCHIS:
• LUNI 8:00-17:00
• MARȚI -VINERI 9:00-17:00
• SÂMBĂTĂ 9:00-14:00
• DUMINICA închis

Schimbările aduse de Noul Cod Fiscal 
locuitorilor din Sânnicolau Mare
Pentru clădirile în care se desfășoară activități economice și nu 
au fost reevaluate în ultimii 5 ani, codul fiscal stabilește o cotă 
de impozitare de 2%.                                                                          pag. 2



Ciclul sărbătorilor de iarnă ale 
sârbilor se încheie pe 27 ianuarie, dată 
la care aceștia îl sărbătoresc pe Sfântul 
Sava, primul arhiepiscop al națiunii care 
a ridicat numeroase mănăstiri, biserici 
şi şcoli, devenind astfel protectorul 
şcolilor şi al copiilor. De altfel, sârbii și 
spun:„Sveti Sava, školska slava!”/Sfântul 
Sava, sărbătoarea școlii! 

În fiecare an, la Biserica Ortodoxă 
Sârbă, în ziua de 27 ianuarie se 
oficiază Sfânta Liturghie iar după slujba 
Vecerniei și tăierea colacului, copiii îi 
aduc Sfântului un omagiu prin cântece 
şi poezii, bucurându-se de micile 
cadouri pe care le primesc ca răsplată 
din partea Bisericii. Anul acesta, naşul 
acestei sărbători a fost  familia Raicici 
Mihailo şi Daniela iar anul viitor nășia 
va fi asigurată de familia Radici Zoran si 
Liliana cu nepotii lor.

Vineri, 29 ianuarie, în sala Casei de 
Cultură, a avut loc spectacolul folcloric 
dedicat acestui eveniment. La acest 
spectacol au fost prezenți invitați precum: 
Excelența sa, Dl. Lazar Manoilovici, 
Consulul general al Serbiei la Timişoara, 
Dl Slavomir Gvozdenovici, deputat în 
Parlamentul României, Dl Dănuț Groza, 
primarul orașului nostru, Dl Radu 
Asaftei, viceprimar al oraşului nostru, 
Dl Slavoliub Adnagi, vicepreşedinte al 
U.S.R şi preşedintele organizației locale, 
reprezentanți ai Consiliului Local și 
preoți ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.

De-a lungul serii au evoluat pe scenă 
ansamblurile folclorice sârbești: „Plavi 
Delia” din Sânpetru-Mare, „Sava Ilici” din 
Variaş, „Izvor” din Saravale, Formația de 
tamburaşi juniori din Cenad cu micuța 
solistă, Nataşa Raicici, formația de 
tamburaşi „Batini Beciari” şi ansamblul 
folcloric „Sveti Sava” din orașul nostru. 

În mod tradițional, în deschidere, 
s-a intonat imnul Sfântului Sava. 
Prezentatoarea spectacolului, Miriana 
Roşu, a invitat apoi pe rând în scenă 
formațiile artistice şi soliştii vocali.

Publicul sânmiclăușan a fost fascinat 
încă de la bun început de primele trei 
generații de dansatori ale ansamblul 
„Sveti Sava” din orașul nostru, generații 
de la 7 ani la 14 ani care au prezentat 
suite de dansuri sârbeşti din Banat și din 
Șumadia într-un singur bloc coregrafic.

Ca și soliști, anul acesta au evoluat 
pe scenă: micuța Nada Luchin, Tania 
Vlaşcici, Dușița Roșu şi Alexandra 
Mândran. 

   Seniorii ansamblului au prezentat 
un dans din zona  Pcinie-Serbia și un 
montaj coregrafic denumit „Goșci în 
Banat” în coregrafia Adrianei şi a lui 
Nenad Luchin. Momentul a comparat 
două zone folclorice diferite ale Serbiei, 
Banatul și Șumadia, iar publicul a putut 
să vada diferența de costume și modul 
diferit în care se dansează în cele două 
zone, atmosfera specifică acestor locuri 
fiind recreată de amplasarea pe scenă 

a două bannere. Totul însă a gravitat și 
în jurul unei teme: cei din Șumadia vin 
pe gostie în Banat, dar pleacă fără fata 
lor, Milena, care rămâne aici, la noi, 
măritându-se cu alesul ei bănățan. 

Ca de fiecare dată orchestra compusă 
din Mândran Gheorghe,  Darco Vlașcici, 
Slaven Pavlovici și Nenad Luchin a 
fost prezentă pe scenă pe tot parcursul 
spectacolului.

Formația de tamburaşi „Batini Beciari” 
sub conducerea lui Marko Bugarin, 
împreună cu soliştii vocali Zoran Radici 
şi Liubomir Petrov, a prezentat un frumos 
şi original program de  cântece populare 
sârbeşti.

Un moment marcant al evenimentului 
a fost însă decernarea de către D-l 
primar Dănuț Groza a distincției 
„Sânnicolau Mare vă mulțumește”. 
Distincția a fost acordată  soților Natalia 
și Gheorghe Mândran pentru munca 
depusă în slujba folclorului și Uniunii 
Sârbilor din Sânnicolau Mare prin Dl 
Slavoliub Adnagi, iar Bisericii Ortodoxe 
Sârbe prin preotul paroh Dina Ciocov, 
diploma de participare a corului bisericii 
la concertul de Crăciun organizat la 
Biserica Catolică.

După spectacol a urmat tradiționalul 
„Bal de Sfântul Sava”. Promotorii şi 
organizatorii acestui eveniment au 
fost pe parte de regie, coregrafie 
şi organizare muzicală Natalia şi 

Gheorghe Mândran, iar coordonarea  
evenimentului și organizarea acestuia 
au asigurat-o Slavoliub şi Ina Adnagi.

Prof. NATALIA şi GHEORGHE 
MÂNDRAN
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• De vânzare casă cu etaj în 
Sânnicolau Mare, str. Stadionului, 
curte, grădină, 200m2, 2 garaje, 
încălzire cu centrală pe gaz, preț 
informativ, 90000E, negociabil.
Tel.0726775398 • Vând apartament în Sânnicolau 

Mare, 4 camere decomandate, pe 2 
părți (una spre parc), 2 băi + garaj (la 
subsolul blocului) + boxă, etaj 1. 
Tel. 0723637641

• Anunt - Vand teren intravilan,in 
Sannicolau Mare,pe drumul 
Cenadului nr.63 (vis-à-vis de 
Zoppas),suprafata 1439 m2, cu toate 
utilitatile. Pret negociabil.
Tel. 0763985823

• De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel. 0744696207  

•Casa de vanzare str.Damsescu nr.6A 
4 camere,bucatarie,baie,camara. 
Casa cu gradina.Total 720mp.   
Tel. 0726975180 sau 0721041536

• Vând casă în Dudești Vechi nr. 944. 
Casa și grădina au 2800mp și mai are 
încă un teren de 2800mp. 
Tel.  0762798322

• Vând teren intravilan pentru 
construcții în Sânnicolau Mare. 
Tel. 0729614249

• Cumpăr teren intravilan minim 800 
m2. Exclus periferie.   
Tel. 0256372158

• De vânzare loc de casă în suprafața 
totală de 1380 mp, pe str. Andreica. 
Preț negociabil 15000 Euro. 
Tel. 0725409547 sau 0762250958

• Vând moară și brutărie sau închiriez. 
Preț negociabil. 
Tel. 0722391979 sau 0720084457 

• Vând teren intravilan pe strada 
Comloșului nr. 42, 2 parcele a câte 
700mp. 
Tel. 0726213276 sau 0751302123 

• Vând apartament în Sânnicolau 
Mare, 2 camere decomandate, etaj 3.
Tel. 0761134793  

• Vând casă cu etaj, în zona centrală, 
cu toate utilitățile, str. A. Mureșan, nr.8, 
preț negociabil.   
  Tel. 0722620201

• Vând apartament cu 4 camere, str. 
Republicii, nr.10, etj. I.
Tel. 0721635056 sau 
0043676/6385944 

• De vânzare casă cu șase camere, 
2 holuri, anexe și grădină, situată în 
Sânnicolau Mare, str. Sadoveanu, 
nr.16, în suprafața totală 1380 mp, 
ocupabilă imediat. Preț negociabil 
30000 Euro. 
Tel. 0725409547 sau 0762250958   

• Vând teren intravilan, 1800mp, str. 
Belșugului, Sânnicolau Mare.  
Tel.  0723663969  

• De vânzare garsonieră, str. 
Republicii, nr.10, bl. I, sc. A, ap. 14, 
complet utilată. 
Tel. 0732212094

• Vând acordeon coral 40 de bași, 
cărucior ortoped, 2 plapume, tablouri 
pictate și goblen, cărți, bibelouri, 
haine, blănuri, costum popular, radio, 
lămpi, steaguri, monede vechi, farfurii. 
Tel. 0036303509607

• Vând TV Thomson, bancă pentru 
grădină, covoare, corne de cerb, 
ceasuri de masă, încălzitor care 
funcționează cu butelie de gaz, 50 
plăci muzică rock, anii 80, 42 de 
bucăți casete de muzică grecească.
Tel. 0036303509607

• Caut apartament cu 2 camere, 
bucătărie mai mare, cămară la parter 
sau etj. I, preferabil mobilat.   
Tel. 0765372177

• De vânzare casă, str. Mărășești, 
nr.62A,  Sânnicolau Mare, motor 
trifazic, masă cu pânză de tăiat 
lemne, motor Mobra în stare bună de 
funcționare.   
Tel. 0763981029

• Vând casă, str. Popa Șapcă, nr.59, 
1186mp,(casa și grădina), 4 camere, 
2 bucătării, baie, anexe, garaj.   
Tel. 0722874919  

• Vând apartament cu 2 camere, utilat, 
mobilat, etj. I, str. Republicii 40.   
Tel. 0727026942  

• Vând teren extravilan, 1,75ha.  
Tel. 0729906144  

• Vând 2 case într-o curte, pentru 2 
familii, 2 băi, multe anexe, grădină 
2400mp, Sânnicolau Mare.
Tel. 0723031918  

• Schimb locuința din 
Timișoara(cartier III Bălcescu), 
compusă din 1 cameră, bucătărie, 
baie, antreu, cămară =42mp, str. 
Memorandului nr.66, cu apartament 
similar în Sânnicolau Mare. 
Tel.  0723691023  

Sfântul  Sava la sârbi și din nou spectacol!

Activitatea sportivă, la nivelul orașului, 
a cunoscut în ultimii ani o puternică 
dezvoltare. Sala mare de sport a orașului 
a ajuns să fie folosită la potențial maxim 
și, sigur, uneori, neîncăpătoare, pentru 
toate toate grupele de copii și juniori. 
Au fost căutate de către conducerea 
Clubului Unirea și Primăria orașului 
și alte locații pentru desfășurarea 
antrenamentelor. Astfel, a ajuns sala 
de sport a Liceului Tehnologic Cristofor 
Nako să găzduiască  antrenamente de 
box, karate și chiar alte activități sportive. 

În aceste condiții, am luat decizia 
de a aduce această sală la standarde 
moderne și de a efectua lucrări de 
reabilitare interioară care nu au mai fost 
realizate de foarte mulți ani. Cea mai mare 

investiție a constituit-o, cu siguranță, 
parchetul. S-au putut vedea în sala mare 
de sport, Ioan Morar, beneficiile pe care 
un parchet profesional le aduce activității 
sportive. Și în această sală mai mică, 
am instalat un sistem asemănător care 
permite desfășurarea activității tinerilor 
în cele mai bune condiții. Desigur, au 
fost schimbate ușile, geamurile, s-au 
efectuat renovări interioare și s-au 
reabilitat grupurile sanitare. 

Mă bucur că acum, atât sportivii 
Clubului Unirea, dar și alți practicanți 
ai sportului, pot folosi o sală de sport 
modernă unde să-și desfășoare 
activitatea sportivă cu bucurie și în 
siguranță.  

primar  DĂNUȚ GROZA

SALA DE SPORT A LICEULUI TEHNOLOGIC 
“CRISTOFOR NAKO” A FOST RENOVATĂ

Impozitul pe clădiri
Odată cu intrarea în vigoare a Noului 

Cod fiscal, pentru prima dată în ultimii 
25 de ani, impozitarea unei clădiri 
deținute de o persoană fizică nu se mai 
face în funcție de proprietar - persoană 
fizică sau persoană juridică, ci în funcție 
de scopul utilizarii acelei clădiri. Astfel, 
impozitele pe clădiri sunt structurate în 
trei categorii:

• folosirea clădirii în scop rezidențial 
(locuință), la Sânnicolau Mare 
cota este de 0.1%, proprietarii nu 
au obligații suplimentare față de 
anii precedenți;

• folosirea clădirii în activități 
economice (sedii PFA, sedii firmă, 
cabinete cu activitate economică) 
cu procente de impozitare între 
0,2% şi 1,3%, cu condiția ca aceste 
clădiri să fie reevaluate/construite/ 
achiziționate în ultimii 5 ani, cota 
este stabilită la valoarea minimă 
de 0,2% 

• folosirea clădirii în activități 
economice dar construcția nu este 
reevaluată în ultimii 5 ani, când 
procentul este de 2% din valoarea 
clădirii;

Până în data de 31 martie 2016 

persoanele care apreciază că dețin în 
proprietate clădiri nerezidențiale și/sau 
mixte, persoane fizice care au înregistrat 
un sediu social, care desfășoare activități 
independente și care au declarat sediu 
la adresa de domiciliu, inclusiv cele 
care nu își deduc cheltuielile cu utilitățile 
înregistrate în desfășurarea activității 
economice, au obligația de a depune 
în acest sens o declarație pe proprie 
răspundere la Primărie împreună cu 
documentele necesare.  

Pot exista clădiri care să aibă atât 
o suprafața de locuit cât și o suprafață 
ocupată de un sediu social, însă în 
concret, societatea care are sediul 
social stabilit la respectiva adresă, 
să nu desfășoare efectiv o activitate 
economică acolo: fie pentru că are alte 
puncte de lucru, fie că activitatea sa 
este suspendată temporar la Registrul 
Comerțului. În acest caz, clădirile rămân 
rezidențiale și nu trebuie realizate 
Rapoarte de evaluare. Întocmirea unor 
Rapoarte de evaluare poate fi necesară 
doar pentru stabilirea valorii impozabile 
în situația clădirilor nerezidențiale și 
a celor mixte. Însă și în cazul acestora 
depinde în care dintre situații se află 
clădirea: dacă este mai veche de 5 ani, 
dacă este nou construită, dacă a fost 

dobândită în ultimii 5 ani. 

Menționăm faptul că în cazul în care 
se optează pentru un raport de evaluare, 
acesta trebuie întocmit de către evaluatori 
autorizați și trebuie întocmit doar pentru 
Primărie. Anexat  declarației vă rugăm 
să depuneți copie după contractul de 
închiriere sau comodat, copie extras 
C.F., copie certificate de înregistrare 
a societății. De asemenea persoanele 
care nu desfășoară activitate la sediu 
trebuie să depună declarație pe proprie 
răspundere că nu desfășoară activitate 
la sediu și în acest caz impozitul se 
va plăti ca și pentru persoană fizică. 
Astfel rugăm toate  persoanele care se 
încadrează în situația de mai sus să  
depună documentele menționate mai 
sus înainte de a plăti impozitul pe clădiri 
și teren.

Ținând cont de faptul că primul 
termen scadent pentru plata impozitului 
pe clădire și teren este 31/03/2016, 
recomandăm contribuabililor care au 
obligația depunerii declarațiilor fiscale, 
să îndeplinească această obligație până 
cel târziu 15/03/2016.

Impozitul pe teren
Conform Noului Cod Fiscal, din acest 

an, proprietarii trebuie să plătească, 
un impozit de care erau scutiți în anii 
anteriori: cel pe terenul de sub casă. 
Acesta se stabileşte în funcție de 
suprafața ocupată, rangul localității şi 
zona în care este amplasată parcela, 
încadrându-se la categoria „terenuri cu 
construcții“. „În ceea ce privește terenul 
de sub casă, acesta se impozitează în 
funcție de rangul localității și zona în care 
se găsește imobilul, conform art. 465, 
alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind 
Codul Fiscal.Impozitul este cel aferent 
terenului cu construcție“, a precizat, într-
un document, Ministerul Finanțelor. 

Pentru noul impozit pe terenul de 
sub casă, proprietarii vor primi încă o 
decizie de impunere, odată cu impozitul 
pe proprietate, cele două fiind virate în 
conturi diferite.

Până în 2016, proprietarii plăteau 
impozit doar pe curtea din jurul casei, nu 
și pe terenul pe care îl ocupa casa.

Având în vedere că, începând cu 
anul fiscal 2016, terenul ocupat de 
clădiri intră în categoria terenurilor 
ce se supun impozitării, rugăm 
contribuabilii persoane juridice care 
dețin în proprietate asemenea terenuri 
să depună declarații fiscale la Primăria 
Oraș Sânnicolau Mare.

Contribuabilii persoane juridice 
care au obligația depunerii declarațiilor 
fiscale sunt cei care dețin în proprietate 
la 31 decembrie 2015 clădiri a căror 
valoare nu a fost actualizată în ultimii 
trei ani anteriori anului fiscal de referință, 
situație în care declarația fiscală va fi 
însoțită de raport de evaluare întocmit 
conform Standard  GEV 500.

În vederea aplicării scutirilor și/
sau reducerilor de la plata impozitelor 
locale,contribuabilii care au obligația 
să depună la Primărie,cam.3,cereri 
de scutire și/sau reducere de la plata 
impozitelor sunt:

1.militarii invalizi și persoanele civile 
invalide din cadrul forțelor armate;

2.reprezentanții legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentuat.

Cererile de scutire și /sau reducere 
a impozitelor locale vor fi însoțite de 
documente justificative. Începând 
cu anul fiscal 2016, pentru bunurile 
impozabile aflate în coproprietatea  
comună a soților, scutirile de la plata 
impozitelor locale sunt acordate doar 
beneficiarului scutirii pentru cota sa de 
proprietate.

Schimbările aduse de Noul Cod Fiscal 
locuitorilor din Sânnicolau Mare

ATENȚIE!!! ATENȚIE!!! ATENȚIE!!! 
Pentru clădirile în care se desfășoară activități economice și 

nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, codul fiscal stabilește o cotă 
de impozitare de 2%.

Cei care au de plătit impozitul pentru clădiri aflate în această 
categorie mai pot obține evaluarea clădirilor până la data de 31 
martie 2016.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați 
serviciului Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Sânnicolau Mare.

Deși în ultimii 5 ani Primăria Sânnicolau Mare a refuzat creșterea impozitelor, Noul Cod 
Fiscal obligă Primăria să încaseze impozite mărite
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Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor Sânnicolau 
Mare,  aduce la cunoștința cetățenilor 
lista actelor necesare pentru dobândirea 
sau reînnoirea actului de identitate. 
Actul de identitate se poate schimba cu 
6 luni înainte de expirare sau în maxim 
15 zile după expirare. În cazul depășirii 
acestui termen se aplică sancțiuni 
conform legilor în vigoare.

Acte necesare pentru tineri până 
în 18 ani:
• cerere tip
• certificat de naștere+copie
• actul de identitate al unuia dintre 

părinți
• certificat de căsătorie + copie
• sentința de divorț (definitivă și 

irevocabilă) + copie
• act de spațiu + copie sau adeverință 

de la primărie sau cartea funciară + 
copie

• titularul spațiului pentru acordul de 
primire în spațiu + cartea de identitate

• chitanțe taxă carte de identitate 7lei+ 

5lei
• plic format A4

Acte necesare pentru adulți:
• cerere tip
• carte de identitate+carte de alegător
• certificat de naștere+copie
• certificat de căsătorie + copie
• sentința de divorț (definitivă și 

irevocabilă) + copie
• act de spațiu + copie sau adeverință 

de la primărie sau cartea funciară + 
copie

• titularul spațiului pentru acordul de 
primire în spațiu + cartea de identitate

• chitanțe taxă carte de identitate 7lei+ 
5lei

• plic format A4

În ambele situații extrasul de carte 
funciară trebuie emis cu cel mult 30 de 
zile înainte de data depunerii.

Pentru orice alte informații și 
nelămuriri puteți suna la numărul de 
telefon: 0742094611

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
DIN CADRUL PRIMĂRIEI SÂNNICOLAU MARE

ELIBERAREA ACTULUI DE 
IDENTITATEÎn baza Protocolului de colaborare 

nr. 22072/1537 încheiat în anul 2013 
între Instituția Prefectului Județul Timiş 
şi Primăria Oraşului Sânnicolau Mare, 
s-a desfăşurat și în anul 2015 activitatea 
de preluare şi eliberare a paşapoartelor 
electronice conform programului stabilit.

Astfel, la punctul mobil din oraşul 
Sânnicolau Mare, au fost preluate în 
cursul anului 2015 un număr de 414 
cereri pentru eliberarea unui paşaport 
electronic şi a fost eliberat un număr de 
431 paşapoarte electronice.

Din evaluarea acestor rezultate se 
poate concluzia că această activitate 
este una benefică pentru cetățenii 
orașului Sânnicolau Mare şi vine 
în sprijinul acestora, evitându-se 
astfel deplasarea până Ia SPCEEPS 
Timişoara.

De asemenea Serviciul Public 
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Timiș, dorește să 
mulțumească pentru sprijinul acordat 
de către Primăria Sânnicolau Mare în 

deschiderea acestui punct mobil de 
lucru, pentru asigurarea unor condiții 
decente de lucru pentru lucrători şi 
pentru cetățenii care apelează la 
serviciile Instituției Prefectului Județul 
Timiş prin Serviciul Paşapoarte, precum 
şi pentru asigurarea carburantului 
necesar pentru efectuarea acestor 
deplasări.

În aceste condiții SPCEEPS 
Timişoara  ne asigură de continuarea 
activității şi în anul 2016, fiind deschişi 
pentru orice propunere care poate 
genera îmbunătățirea calității serviciilor 
față de cetățeni.

BILANȚUL ACTIVITĂȚII SERVICIULUI 
DE ELIBERARE PAȘAPOARTE LA 

SÂNNICOLAU MARE ÎN ANUL 2015

Suntem în miezul iernii, după cum 
se vede și...bineînțeles, ziua este 
mai scurtă. Lumina naturală pătrunde 
mai puțin în casele noastre. Chiar 
de la începutul lunii decembrie, zile 
de-a rândul au fost mohorâte, soarele 
nu s-a prea arătat! Ceața, burnița și 
umiditatea crescută au fost fenomenele 
ce au dominat în atmosferă. Putem 
spune, deci, că ne-a lipsit soarele, ce 
mai? În mai multe zone din România, 
în Muntenia,în Moldova, Dobrogea și 
îndeosebi în București, a trecut aproape 
o lună de când soarele nu și-a arătat 
fața, fiind cel mai lung fenomen de acest 
gen din ultimii 31 de ani. În zona vestică 
a țării, în Banat, fenomenul nu este atât 
de accentuat, însă există. Așa că, unele 
stări de indispoziție se datorează, cu 
siguranță, și acestui fapt. 

“Lumina soarelui, lumina naturală 
este foarte importantă, pentru că în 
prezența ei se secretă melatonina, care 
are legătură, nu numai cu starea noastră 
emoțională, ci și cu calitatea somnului. 
În această perioadă prelungită, lumea 
este taciturnă, mai irascibilă, fără chef, 

se trezește foarte greu dimineața. În 
aceste condiții, se pot accentua stările 
de depresie .” (a declarat pentru ziarul 
Adevărul dr. Bogdan Bursuc, psiholog 
clinician și psihoterapeut în cadrul “Mind 
Institute”).

Dar ce ne facem cu tinerii (nu toți, 
dar foarte mulți) care au obiceiul de a 
trage draperiile în casă sau jaluzelele la 
școală? Astfel, nici puțina lumină care ar 
fi nu mai poate să pătrundă în camere 
și clase. Acest lucru se întâmplă,poate, 
și pentru faptul că-și petrec foarte mult 
timp la calculator și le place întunericul. 
Trebuie, însă, știut faptul că, acest lucru 
este dăunător sănătății. Un vechi proverb 
din popor spune : “Unde nu intră soarele, 
intră doctorul!” Este adevărat! În prezența 
luminii naturale, cu atât mai mult, dacă 
mai sunt alăturate și razele soarelui, 
creierul secretă anumite substanțe ce 
sunt răspunzătoare de buna dispoziție, 
de un somn liniștit...și de procesul de 
învățare. Tinerii care stau mai mult în 
lumina naturală sunt mai bine dispuși, 
nu prezintă simptome de oboseală a 
ochilor și chiar febră sau dureri de cap 

sau urechi. Sunt mai veseli, mai activi și 
mai prezenți în societate.

Reducerea luminii naturale permite 
instalarea depresiei sezoniere și se poate 
dovedi periculoasă pentru persoanele 
depresive. Pentru a preveni instalarea 
depresiei sezoniere, este necesar să 
ne reglăm ritmul de zi cu zi, în funcție 
de dispoziția fizică a fiecăruia, de ceea 
ce spune chiar corpul. Mișcarea este, 
însă, necesară în agenda zilnică, iar 
sportul nu trebuie abandonat, deoarece 
activitatea fizică ajută la reglarea 
chimică a creierului, grație producerii 
endorfinelor. Important este să stăm 
cât mai mult în aer liber, chiar dacă este 
înnorat, pentru că, afară este, totuși, cea 
mai mare cantitate de lumină naturală. 
Nu în ultimul rând, există alimente care 
stimulează secreția de serotonină, cum 
sunt : bananele și ciocolata neagră. 

O greșeală frecventă pe care mulți 
dintre noi o facem în această perioadă 
rece constă în faptul că uităm de lucrurile 
care ne fac nouă bine personal, în 
favoarea curățeniei, a cumpărăturilor sau 
a gătitului în exces. Perfecționismul este, 

de fapt, un mare dușman al bucuriei, 
pentru că, ne rămâne foarte puțin timp 
și prea puțină energie pentru a ne mai 
putea bucura de lucrurile mărunte pe 
care ni le oferă viața. 

Aflându-ne în sezonul rece, când, 
de obicei lipsește mișcarea, iar atenția 
toată se îndreaptă, în special înspre 
preparatele culinare, recomand ca 
preparatele din carne să fie îmbinate 
cu garnituri de legume și multe salate 
sau murături. Ca desert, puteți opta, 
cu încredere, pentru fructe proaspete, 
salate de fructe sau sucuri naturale. 

Vă doresc o iarnă cât mai ușoară, 
multă sănătate și cât mau multă voie 
bună!

CAMELIA BABACEA
Asistent medical

Instructor la Școala postliceală Henri 
Coandă, Sânnicolau Mare

Sânnicolau Mare - oraș sănătos
Sfaturi pentru sezonul rece 

Asociația crescătorilor de păsări de 
rasă și ornament și animale de blană din 
Sânnicolau Mare a fost înființată în anul 
2009. În prezent, asociația se bucură de 
un număr de 72 de membrii activi care 
participă la numeroase concursuri din 
țară și străinătate. 

Anul 2015 a fost unul plin de 
evenimente importante pentru această 
asociație, deoarece, au avut loc mai 
multe competiții care s-au concretizat în 
numeroase premii. Este vorba, în acest 
sens, despre Cupa Banatului, ediția a 
VII, desfășurată între 5-8 noiembrie, 
2015, în orașul nostru, eveniment la care 

asociația sânmiclăușeană s-a prezentat 
cu 1050 de exponate. Numărul de 
participanți a fost unul record. Alături de 
asociația noastră, au stat cu exponate 
interesante, Fauna Lugoj, Sumigu 
Gătaia, ACIAD Timișoara, Asociațe 
Arad, Asociație din Serbia, Asociație din 
Ungaria.

Cu mândrie, vă putem informa că, 
reprezentanții din Sânnicolau Mare au 
obținut numeroase premii, după cum 
urmează :

• 25 de membrii au obținut trofee 
pentru porumbei

• 13 membrii trofee pentru găini
• 5 membrii trofee pentru iepuri. 
La deschidere, ca întotdeauna, au 

participat domnul primar Dănuț Groza, 
dar și domnul viceprimar Radu Asaftei 
care au adresat spectatorilor câteva 
cuvinte de încurajare. 

Un alt eveniment marcant ce a 
avut loc în cadrul asociației Nako a 
fost expoziția de la Metz din Franța, 
desfășurată între 13 și 15 noiembrie 
2015. De data aceasta, 9 membrii ai 
asociației noastre și-au expus cele mai 
frumoase exponate, iar așteptările au 
fost pe măsura muncii. Astfel, Vințan 
Vlad a primit titlul de campion european.

Am participat, între 3 și 5 decembrie 

la Expoziția națională ținută la Lugoj. 
Aici, mai mulți membrii ai asociației 
noastre s-au remarcat din nou, după 
cum urmează : Moț Dorin, Anuichi 
Gheorghe, Bradea Gheorghe, Cioară 
Ovidiu, Dogar Gheorghe, Grum Denis 
și Vințan Vlad au primit premii pentru 
prezentare de porumbei. 

Raitok Ștefan, Sandu Denis, Vințan 
Florin, Anton Marius, Ilie Alexandru și 
Kozzlikov Sebastian pentru prezentare 
găini

Moț Dorin, Țigu Cristian pentru 

prezentare iepuri
Vreau să mulțumesc pe această 

cale tuturor membrilor asociației Nako 
din Sânnicolau Mare care, ori de câte 
ori este nevoie, se alătură grupului 
pentru a duce numele orașului nostru, 
cu mândrie, dincolo, chiar, de granițele 
țării. Sper că și anul acesta va fi la fel 
de benefic și la fel de plin de premii 
frumoase pentru noi!                

MOȚ DORIN 
președintele asociației Nako

ASOCIAȚIA “NAKO“
Bilanțul anului 2015

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 300 
lei daca nu se separă din gunoiul menajer deșeul reciclabil și nu se pune în 
eurocontainerele asigurate de S.C. GOSAN S.R.L.  distinct  inscripționate și 
amplasate în spațiul special  amenajat. 

Gunoiul menajer:  
• se va pune în eurocontainerele  de culoare  neagră
Deșeul reciclabil:
• pet-uri, cutii de conserve, dozele de bere  se vor pune în  

eurocontainerele  de culoare galbenă
• hârtia,  cartonul, maculatura  se  vor  pune în  eurocontainerele  de 

culoare albastră     
• buteliile din sticlă și  borcanele  se vor pune  în eurocontainerul   din  

tablă,   inscripționat (eurocontainer  pentru sticle). În  acesta  se  va 
pune  numai  buteliile din  sticlă  si  borcanele.

Deșeul din construcții și cel  vegetal  
• se  va  duce  de către cetățeni  pe  platforma  amenajata,  lângă  F.N.C. 

sau se va închiria  eurocontainer, tractor cu remorca,  de  la  S. C.  
GOSAN   contra  cost.                     

Zona  unde  sunt  amplasate   eurocontainerele  este  supravegheată  de  
camere   video   sau  angajați   ai  serviciului  de  salubritate.  

Pentru informații suplimentare puteți suna la 0256371667,  
0256371668  sau   0735230930.

În data de 20 ianuarie a.c., la Şcoala 
Gimnazială nr.2 “ Nestor Oprean” din 
oraşul nostru s-a desfăşurat faza pe 
şcoală a olimpiadei de matematică, la 
care au participat cei mai buni 30 elevi, 
la matematică ai claselor V-VIII. 

În urma evaluarii lucrarilor  micilor 
matematicieni, de către comisia de 
concurs, formată din profesorii de 
matematică ai şcolii, profesori care 
au conceput şi subiectele subiectele, 

11 elevi care au obținut minimum 14 
puncte dintr-un total de 28 s-au calificat 
la faza zonală, care va avea loc in ziua 
de 18 februarie 2016 la Liceul Teoretic 
„Ioan Jebelean” din Sannicolau Mare. 
În vederea obținerii de noi rezultate 
valoroase, le dorim atât elevilor calificați 
cât şi profesorilor pregătitori mult 
succes!!!

prof. SBIRCÎOG  CĂLIN

OLIMPIADA  DE   MATEMATICĂ 2016
FAZA PE ȘCOALĂ SC GOSAN SÂNNICOLAU MARE VĂ INFORMEAZĂ

CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ ȘI DE RIDICARE A DEȘEURILOR

ÎN ATENȚIA ADMINISTRATORILOR 
DE BLOC ȘI A CETĂȚENILOR CARE 

LOCUIESC LA BLOC

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE 
LOCUIESC LA CASĂ

Cetățenii sunt rugați să separe  din  gunoiul  menajer,   deșeul   reciclabil,   
înainte  de  a  pune  gunoiul  menajer  în  europubelă. Constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei,  daca nu se separă din gunoiul 
menajer deșeul  reciclabil.     

Gunoiul menajer:  
• se va pune numai în europubela,   distribuită de S.C. GOSAN  S.R.L.
Deșeul reciclabil:
• pet-uri, cutii de conserve, dozele de bere  se vor pune în  sacul  de 

culoare galbenă
• hârtia,  cartonul, maculatura  se  vor  pune în  sacul  de culoare albastră
• cei  doi  saci  se  vor  ridica  de  la  casieria  societății, dupa achitarea  

contravalorii  facturilor     
• buteliile din sticlă și  borcanele  se  vor  ridica  separat, în același timp 

cu  deșeul  reciclabil (nu amestecat cu acesta ) în ultima saptamană   
din  fiecare lună  conform  graficului  stradal.

Deșeul din construcții, cel  vegetal și cenușa din sobe sau centrale  
• se  vor  duce  de către cetățeni  pe  platforma  amenajata,  lângă  

F.N.C. sau se va închiria  eurocontainer, tractor cu remorca,  de  la  S. 
C.  GOSAN   contra  cost.                     

Angajații    serviciului  de  salubritate vor urmării desfășurarea acestei 
activități.  

Pentru informații suplimentare puteți suna la 0256371667,  
0256371668  sau   0735230930.
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HANDBAL

Așa cum era de așteptat, ținând cont 
de valoarea întrecerii de amatori Liga 
a IV-a Csongrád, seniorii din handbalul 
de la Sânnicolau Mare au încheiat 
anul pe prima poziție a clasamentului. 
Deja s-au disputat și două partide din 
retur, având în vedere că în campionat 
sunt angrenate doar opt echipe. Astfel, 
uniriștii au adunat o zestre de 18 puncte, 
suferind o singură înfrângere până 
acum, pe teren propriu, împotriva celor 
de la Marosto SE.

Chiar pe teren propriu a avut loc 
insuccesul, în data de 8 noiembrie, într-o 
partidă în care trupa de pe Aranca a 
ratat foarte mult de pe semicerc, cedând 
în fața experimentaților jucători de la 
Marosto, cu trecut în handbalul maghiar 
de prim rang. Patru goluri a fost atunci 
diferența, 28-32, după 12-14 la pauză.

De altfel, a fost singura sincopă a 
sânmicloșeniilor, care la debutul lor 
în Liga a IV-a Csongrad, tot pe teren 
propriu, au trecut de FKS Algyor la 
22 de goluri diferență, 47-25, după 
ce la pauză exista deja un ecart de 
unsprezece goluri. Onion City KE Mako 
a fost cea de-a doua echipă din Ungaria 
care a poposit în cel mai vestic oraș al 
României, „universitarii” fiind întrecuți la 
șapte goluri diferență, 39-32.

În cea de-a treia etapă a urmat o primă 
vizită la Szeged, în fața unei echipe care 
nici măcar nu a putut alinia o formație 
completă, partida transformându-
se, dacă nu era deja, într-una de 
antrenament iar trupa de pe Tisa fiind 
doar un sparring-partner. După eșecul 
cu Marosto, Unirea Sânnicolau Mare a 
mai bifat încă o victorie, revanșându-
se chiar în fața primei clasate, Pick 
Szeged II, cu o victorie în deplasare la 
10 goluri, grație unei apărări foarte bune. 

Descătușarea a venit în fața lui Desk, 
care a primit peste 50 de goluri, scor 
final 52-37.

După trei meciuri în deplasare, toate 
câștigate, uniriștii au revenit în propriul 
fief și cu ocazia Memorialului Ioan 
Morar, pentru o partidă care a contat 
pentru etapa a IX-a a campionatului 
maghiar, una nedisputată însă, din 
cauza ambuteiajului de la vamă, care 
i-a determinat pe vizitatori să facă cale 
întoarsă. În ultimul joc din an, disputat 
cu câteva zile înaintea Crăciunului, 
Unirea Sânnicolau Mare a învins-o din 
nou pe Onion City KE, într-o partidă în 
care desprinderea s-a produs în repriza 
secundă, cu toată oponența arbitrilor, și 
grație lui Cosma, principal marcator, în 
special pe contraatac.

Astfel, Sânnicolau Mare a adunat 
o zestre de 18 puncte, în spatele lor 
aflându-se Marosto SE, cu 15 puncte, 
însă cu un meci mai puțin disputat, 
urmată de Pick Szeged II, cu 12 puncte 
și două partide mai puțin jucate. Dacă 
Unirea are doar o înfrângere, Marosto 
a suferit atât o înfrângere, terminând o 
altă partidă la egalitate, în vreme ce Pick 
Szeged II a înregistrat două insuccese.

Trupei de pe Aranca i-a fost în cea mai 
mare parte ușor să o bage și în poartă, 
ținând cont de lipsa de adversitate din 
partea unor echipe, multe dintre jocuri 
terminându-se cu un adevărat galop de 
sănătate, în fața unor adversari trecuți 
de prima tinerețe, însă experimentați.

După terminarea campionatului 
regulat, cel mai probabil Unirea 
Sânnicolau Mare va juca în play-off, abia 
atunci urmând ca disputele să devină 
mult mai interesante.

OANCIA DAN

Junioarele II și III a Unirii Sânnicolau 
Mare s-au deplasat sâmbătă, 9 ianuarie, 
în Ungaria pentru a susține două partide 
amicale în cadrul unui turneu disputat la 
Bekescsaba. Ambele meciuri, unul jucat 
duminica, au stat sub semnul echilibrului, 
după ce uniristele au condus de fiecare 
dată la două goluri diferență înaintea 
mitanului secund al confruntărilor.

În pregătirea jocurilor oficiale din 
a doua parte a sezonului 2015/6, CS 
Unirea a răspuns sâmbătă și duminică 
invitației gazdelor din Bekescsaba 
pentru disputarea a două partide de 
verificare adresate handbalistelor 
din generația 1999 și mai mici, prima 
revenind adolescentelor maghiare cu 
scorul de 31-28 (13-15).

Ieremici și Mihaela Balogh – fiecare 
cu câte 6 goluri înscrise, respectiv 
Asaftei, cu 5 reușite, au fost principalele 
marcatoare ale Unirii în înfrângerea 
de sâmbătă, pentru formația oaspete 
mai punctând și Bota, Moldovan, Niță, 
Gabriela Balogh și Roosz Suba – câte 
două goluri, respectiv Lupan – un gol.

Antrenorii Raul Ciolpan și Dani Morar 
au început partida disputată pe durata 
a 60 de minute în alcătuirea Rocar – 

Asaftei, Juravle, Moldovan, M. Balogh, 
Niță și Lupan iar pe parcurs au mai jucat, 
printre altele, pe lângă marcatoare, și 
portarii Silin și Vancu, respectiv Hiticaș.

Junioarele Unirii din generațiile 1999-
2002 au câștigat disputa revanșă cu 
scorul de 30-29, după ce au condus la 
pauză cu 17-15, cele mai multe reușite 
trecând în contul lui Asaftei, Mihaela 
Balogh și Lupan – fiecare cu câte 6 
goluri, iar celelalte fiind semnate de 
Ieremici, Gabriela Balogh și Juravle – 
câte 3 goluri, Niță – două și Bota – un gol.

Luna ianuarie aduce reluarea 
competițiilor la nivel județean în 
cadrul categoriilor mai mici de vârstă, 
atât la fete cât și la băieți, în privința 
seniorilor nefiind exclus ca Unirea să 
joace la Hódmezővásárhely în ultimul 
weekend al lunii. Ulterior, la mijlocul lui 
februarie, în jurul datei de 14, CS Unirea 
se va regăsi în rol de gazdă într-un 
turneu internațional cu cei din Mako și 
Kiskunfélegyháza respectiv din Serbia, 
printr-o grupare din Mokrin sau Ada.

OANCIA DAN

Unirea Sânnicolau Mare, fruntașă în liga a 
IV-a Csongrád la începutul noului an

Junioarele II și III, victorie și înfrângere 
într-un turneu jucat la Bekescsaba

Ca în fiecare an, de la trecerea în 
neființă a fostului preşedinte al clubului 
sportiv Unirea Sânnicolau Mare, Ioan 
Morar, şi în 2015 handbalul din cel mai 
vestic oraş al țării s-a putut bucura de un 
nou eveniment al arenelor în memoria 
omului care unora le-a fost antrenor, 
altora prieten, unora poate chiar și 
mentor. În luna decembrie a avut loc cea 
de-a cincea ediție a Memorialului „Ioan 
Morar”, la care au participat echipe din 
Serbia și Ungaria.

A fost o mică sărbătoare la nivel 
juvenil în sportul de pe semicerc. Pe 
rând, în scenă au intrat, atât la masculin 
cât și la feminin, sportivi născuți în 2000, 
2002 și 2004. La această ediție găzduită 
de Sala „Ioan Morar” au participat 
pepinerele unor echipe de renume, 
precum Pick Szeged, Oroshaza (ambele 
Ungaria), Mokrin și Ada (ambele din 
Serbia), iar din România: LPS Banatul, 
AS Leu Giarmata, Săcălaz și, evident, 
gazdele de la Sânnicolau Mare, toate 
reprezentante ale județului Timiș. Mini-
turneul de la juniorii născuți în 2002 a 
fost câștigat de Pick Szeged, urmată 
de Sânnicolau Mare. Pe poziția a treia, 
respectiv pe ultimul loc al grupei s-au 
clasat LPS Banatul Timișoara și Ada. Tot 
la masculin, handbaliștii cu doi ani mai 
mici, născuți în anul 2004, au disputat un 
meci contra celor de la Săcălaz, pe care 

l-au câștigat fără probleme.
Handbalul feminin a fost cel care a 

tronat. La categoria 2002, Oroshaza 
a fost prima ocupantă, în vreme ce 
sârboaicele de la Mokrin au fost pe locul 
secund. Ultimele, însă cu Roosz Suba 
Karina declarată cea mai bună jucătoare 
a competiției, au fost sânmicloșencele.

La 2004, AS Leu Giarmata a câștigat 
competiția, fiind urmată de Oroshaza și 
de Mokrin. Și aici, Unirea Sânnicolau 
Mare s-a clasat ultima în grupă. Tot în 
cadrul memorialului a avut loc și un 
meci de handbal Old Boys, în care s-au 
întrecut foștii handbaliști ai Arancăi sau 
ai Unirii.

Și echipa de seniori trebuia să 
evolueze în Liga a IV-a Csongrad, însă 
maghiarii au ales să nu se prezinte, 
după ce au ajuns până la frontieră și au 
constatat că ambuteiajul este mult prea 
lung pentru a putea sosi la timp la meci.

Diplomele și cupele au fost înmânate 
de Cristina Morar, soția celui care a fost 
Ioan Morar, și de băieții acestuia, Alex 
Morar, actualmente jucător în Divizia 
A la Satu Mare, respectiv Dani Morar, 
antrenor și jucător la Unirea Sânnicolau 
Mare.

OANCIA DAN

MEMORIALUL „IOAN MORAR”
Turneu de handbal organizat 

de CS UnireaLocuitorii din Sânnicolau Mare au, 
de curând, apă potabilă la robinet, 
furnizată de noua stație de tratare, 
o investiție realizată de Aquatim din 
fonduri europene. De la cele 9 foraje 
până la robinetele consumatorilor, apa 
este supusă unor procese de tratare, 
tehnologiile și utilajele folosite fiind 
dintre cele mai moderne.

Una din primele etape pe care apa 
brută le parcurge în cadrul stației, pentru 
a deveni potabilă, este aerarea. Aceasta 
are loc într-un bazin de 112,5 mc, unde 
sunt îndepărtate gazele dizolvate în apă 
(dioxid de carbon, amoniac și hidrogen 
sulfurat) și se face preoxidarea apei, 
pentru eliminarea fierului, manganului 
și amoniului, prezente în concentrații 
ce depășesc limitele maxime admise. 

Urmează apoi prima etapă de filtrare a 
apei, printr-o baterie de șase filtre rapide, 
din nisip cuarțos, etapă în care se elimină 
compuși ai fierului și manganului și alte 
substanțe solide. A doua etapă de filtrare 
constă în trecerea printr-o baterie de trei 
filtre din cărbune activ granular, pentru 
îndepărtarea mirosurilor, compușilor 
chimici, microorganismelor și bacteriilor. 
Finalizarea procesului de tratare a 
apei se realizează prin dezinfectarea 
acesteia cu clor.

Apa tratată este pompată în rețeaua 
de distribuție printr-o stație nouă de 
pompare, alcătuită dintr-un grup de 
patru pompe, fiecare echipate cu câte 
un variator de turație, care menține 
presiunea de furnizare a apei în oraș la 
valori setabile și constante.

Toate procesele tehnologice 
descrise sunt complet 
automatizate. Un sistem 
complex de monitorizare și 
control al proceselor permite 
setarea mărimilor urmărite, 
monitorizarea acestora în 
timp real, achiziția datelor, 
memorarea acestora și 
transmiterea lor la distanță. 
Prin SCADA – aceasta fiind 

denumirea tehnică consacrată a 
sistemului menționat, se pot comanda, 
spre exemplu, din clădirea stației 
de tratare, măsurarea volumelor de 
apă captate din fiecare foraj în parte, 
volumul de apă brută care intră și iese 
din stația de tratare, volumul de apă 
utilizat în procesele tehnologice, energia 
electrică folosită în procesul de tratare și 
separat pentru pomparea apei în rețea, 
cantitățile de clor utilizate etc. Parametrii 
importanți ai procesului de tratare, cum 
ar fi pH-ul, turbiditatea, concentrația de 
clor, de oxigen și conductivitatea sunt de 
asemenea, controlați automat.

Noua stație de tratare a apei din 
Sânnicolau Mare a costat peste 5 
milioane de lei. Orașul va mai beneficia, 
prin același program de investiții al 
Aquatim, finanțat din POS Mediu, 
și de alte lucrări. Valoarea totală a 
investițiilor din oraș este de peste 12 
milioane de Euro, sumă care acoperă, 
pe lângă construirea stației de tratare 
a apei potabile, execuția a nouă 
foraje, reabilitarea unui rezervor de 
înmagazinare a apei de 2.000 mc și 
a stației de pompare a apei potabile. 
La finalul proiectului, rețeaua de apă 
din Sânnicolau Mare va fi extinsă și 

reabilitată pe o lungime de 24 

km. De a s e m e n e a , 

se va extinde si reabilita sistemul de 
canalizare cu aproape 24 km și o stație 
nouă de epurare.

Informații furnizate de SC Aquatim 
SA, sucursala Sânnicolau Mare

APĂ POTABILĂ LA ROBINET
furnizată de noua stație de tratare a apei din Sânnicolau Mare

Locuitorii din Sânnicolau Mare au 
apă sigură la robinet, furnizată de noua 
stație de tratare, o investiție realizată 
de Aquatim din fonduri europene. 
De la cele 9 foraje până la robinetele 
consumatorilor, apa este supusă unor 
procese de tratare, tehnologiile și 
utilajele folosite fiind dintre cele mai 
moderne și conform cerinței legale 
- Ordin nr. 119/04.02.2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viață 
al populației:

“Art. 24, alineat (6)
Dezinfecția finală a apei este 

obligatorie pentru toate instalațiile 
de tratare a apei care produc apă 
potabilă furnizată prin sistem public 
de distribuție, indiferent de numărul 

consumatorilor. Controlul substanței 
dezinfectante reziduale se realizează 
cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.”

Calitatea apei este controlată chiar 
pe fluxul de tratare, și aceasta într-un 
mod performant. Un sistem complex 
de automatizare a proceselor din stația 
de tratare permite monitorizarea în timp 
real și controlul automat al parametrilor 
importanți ai procesului de tratare, cum 
ar fi pH-ul, turbiditatea, concentrația de 
clor, de oxigen și conductivitatea. Mai 
mult, Aquatim prelevează regulat probe, 
atât la ieșirea din stație de tratare, cât 
și din rețeaua de distribuție, probe care 
sunt verificate în laboratorul societății 
de control al calității apei.

Apă potabilă la robinet, în Sânnicolau Mare

Cea mai mare responsabilitate a 
unei companii de apă este siguranța 
consumatorilor. Apa de băut, folosită 
la gătit sau pentru igiena personală, nu 
trebuie să conțină niciun agent patogen 
pentru om. Dezinfecția apei cu clor este 
una din soluțiile utilizate, cu succes, 
pentru anihilarea microorganismelor 
periculoase pentru om.

Clorul din apă este un element de 
siguranță. În România normele prevăd o 
concentrație a clorului liber în apă de 0,5 
mg/l. În Ghidul Organizației Mondiale a 
Sănătății pentru calitatea apei potabile 
este specificat că o concentrație de 

10 ori mai mare a clorului în apă, de 5 
mg/l nu prezintă niciun risc semnificativ 
pentru sănătate, în cazul consumului pe 
toată durata vieții.

Furnizorul de apă este obligat să 
asigure prezența clorului rezidual 
liber în apă, în orice punct al rețelei 
de distribuție. Aquatim monitorizează 
strict calitatea apei în rețeaua de 
distribuție şi încadrarea acesteia în 
normele legale. Rezultatele analizelor 
pentru apa potabilă din rețeaua orașului 
Sânnicolau-Mare sunt publicate lunar la 
sediul Sucursalei.

De ce nu trebuie să ne sperie clorul din apă. 
Ce spune Organizația Mondială a Sănătății  

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
NOIEMBRIE 2015
• CÎRDEI TUDOR-SEBASTIAN
• VICHENTIE IONEL-DANIELUȚ
• DRĂGOI LUCAS-ANDREI
• ROŞU ARMANDO-FLORIN
• CERBU DARIUS-NICOLAE
• COLOMPAR DORIAN-ANDREI
• SOCACIU AMALIA-ANDREEA
• VINCU ANDREI-FLORIN
• TICO RAUL-ANDREI
DECEMBRIE 2015
• STOICOV ADRIANA-MARIA
• CĂLINA CALEB
• COSTIN DAVID –ANDREI
• LĂCĂTUŞ LUCAS-NICOLAS
• ILINCUȚEI EDUARD –GABRIEL
• DINESCU IULIA-CRISTIANA
• CIUMPE TANIA-CARINA
• DĂRĂU CRISTIAN
• MIRCIOV DENIS-IOAN
• PUSCASU ANA-MARIA

• AVRAM RAFAEL-NICOLAE
• COVACIU ELISABETA-KATRIN
IANUARIE 2016
• CĂRBUNESCU PATRIC-CRISTIAN
• MARCHIŞ MARIA-ALEXANDRA
• VASICI SOPHIA-MIHAELA
• ŞERIANȚ CRISTINA-ALESIA
• SCRIPCARU MĂDĂLINA-FLORINA
• IANCU CIPRIAN-AMNASIO
• FILIP GABRIEL-ŞTEFAN
• JURJ DARIA-ELENA
• CROITORU FLORENTINA-BIANCA
• GROZA CRISTIAN-MARIUS

CĂSĂTORII 
NOIEMBRIE 2015
• LASLĂU GABRIEL ♥ MĂNĂILESCU ROXANA-

MARIA
• DAMIAN ŞTEFAN ♥ PIȚOV PETRONELA
• BOTA CONSTANTIN ♥ RADU MARIA
DECEMBRIE 2015
• GRIGORAŞ GHEORGHE ♥ ALPOŞ ALINA

• IZVERNARI MATEI ♥ STRUGARI DELIA

DECESE
NOIEMBRIE 2015
• LAJOS IOSIF-87 ANI
• PENCOV IOSIF-ANTONIU-91ANI
• SIHA ALEXANDRU-58 ANI 
• RAJTUK ELISAVETA-85 ANI
DECEMBRIE 2015
• CHIRIȚĂ ION-82 ANI
• KASA ILEANA-69 ANI
• GUI VASILE-66 ANI
• STRIFLER IOAN-55 ANI
• JEBELEANU DAN-EMANUEL-69 ANI
• RAICICI TEODOR-71 ANI
• ZSIGA MARIA-70 ANI
• PEIOV TEREZIA-84 ANI
• GALETAR LUCREȚIA-84 ANI
• RACHIN CEDOMIR-64 ANI
• COMAN TOADER-49 ANI

În urma sesizărilor pe care 
le-am primit de la cetățeni 
privind cantitatea de clor 
din apă în orașul nostru, 
am purtat discuții atât cu 
directorul SC Aquatim 
Sânnicolau Mare, cât și cu 
directorul SC Aquatim Timiș. 
Am obținut promisiuni ferme 
din partea acestora că la 
Sânnicolau Mare catitatea 
de clor introdusă în apă va fi 
păstrată la minumul pe care 
legea îl permite.   

primar
DĂNUȚ GROZA
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C.S. Unirea Sânnicolau Mare – itinerar șahist 2015
 În perioada februarie-martie, 

12 șahiști din Sânnicolau Mare au 
participat la secțiunile fazei județene ale 
C.N. Individual de Șah pentru Juniori, 
organizate succesiv, pe grupe de vârstă. 
Baboș Denis (13 ani) a reușit o remiză 
cu campionul județean, Matei Raul (18 
ani) și l-a învins pe Andrei Carașcă, un 
junior foarte experimentat de la C.S. 
Mediator. Evoluția sa în campionatul 
județean i-a adus un salt spectaculor de 
96 de puncte la coeficientul ELO. S-au 
mai remarcat prin evoluția deosebit de 
bună în raport cu experiența lor: Dinu 
Anca, Amalia Pop, Andrada Ciontea.  

În data de 21 martie s-a desfășurat la 
Timișoara faza județeană a C.N. de Șah 
pe echipe ale școlilor și liceelor, ediția 
2015. Sânnicolau Mare a fost prezent 
în competiție cu echipe ale școlilor 
1 și 2, la ciclul primar și gimnazial. 
Rezultatul cel mai bun a fost obținut de 
către echipa claselor I-IV de la Școala 
Gimnazială nr. 1, care a obținut locul II, 
din 7 echipe participante. Scorul a fost 
extrem de strâns, doar o jumătate de 
punct despărțindu-i de titlul de campioni 
județeni! Astfel, echipa compusă din 
elevii (în ordine alfabetică): Baroană 
Olivia, Fisan Daniel, Stângu Răzvan și 
Stelli Cristian a devenit vicecampioană 
județeană la șah, pe anul 2015. 

La începutul lunii aprilie, Dinu Anca, 
Ciontea Andrada și Stângu Răzvan au 
participat la finala C.N. Individual de Șah 
pentru Juniori, de la Călimănești. A fost 
un test dificil, dar fără a ne prezenta în 
fiecare an cu doi-trei copii la faza finală a 
campionatului național, secția de șah nu 
poate realiza un salt valoric decisiv. Ca și 
exemplu, în ultimii ani, am văzut secțiile 
de șah de la Iași, Ploiești și București 
aducând la această competiție autocare 
întregi de copii.  

La 25 aprilie, în Timișoara, a avut 

loc Olimpiada Școlară la șah, faza 
județeană, clasele I-VIII, ediția 2014-
2015. Din Sânnicolau Mare, au participat 
Dinu Anca, Amalia Pop și Răzvan 
Stângu (calificați de la faza zonală). 
Campionatul a fost dominat de șahiștii 
experimentați, majoritatea locurilor 
fruntașe fiind ocupate de elevii mai mari.   

Baboș Denis-Daniel, de la C.S. 
Unirea Sânnicolau Mare, a fost premiat 
la Campionatul de Șah al Familiilor 
Șahiste, ediția X, desfășurat la 23 mai 
2015, în Timișoara. Concursul s-a 
desfășurat pe echipe, dar s-au acordat 
și premii individuale. Baboș Denis și-a 
adjudecat locul I între jucătorii de la 
prima masă (lideri) ai fiecărei echipe. Au 
participat 31 de echipe, din 4 județe.   

La sfârșitul lunii mai, la C.S.S. nr. 1 
Timișoara, s-a desfășurat Cupa 1 Iunie 
la șah, pentru copii până la 14 ani. Au 
participat 70 de jucători, din județele 
Timiș și Hunedoara. Competiția a 
fost împărțită în trei secțiuni valorice: 
performanță, avansați și începători 
(respectiv grupele A, B, C). C.S. Unirea 
Sânnicolau Mare a fost reprezentată de 
șase jucători, dintre care trei au obținut 
premii, după cum urmează: Baboș 
Daniel, locul 3 general în grupa B (din 
23 de jucători); Miron Ioana, locul I la 
fete (locul 5 general) în cadrul grupei B 
și Baboș Sara, locul I la fete, grupa C. 
Stângu Răzvan a avut de asemenea 
o evoluție bună, cu locul 6 general în 
grupa B. Dacă s-ar fi acordat și premii pe 
categorii de vârstă (ceea ce era justificat, 
având în vedere că au participat copii 
între 7 și 14 ani), Răzvan Stângu ar fi 
obținut și el o medalie (Răzvan are doar 
10 ani). 

  La data de 13 iunie, în județul 
Arad, la Pecica, s-a desfășurat o 
competiție open de șah, cu participare 
interjudețeană. Juniorii până în 14 ani au 

avut o secțiune separată. Baboș Denis 
de la Sânnicolau Mare a obținut un loc 
foarte bun la secțiunea juniorilor, deși nu 
a reușit să își adjudece vreun premiu, 
clasându-se pe locul 8 din 68 de jucători.  

La festivalul internațional de șah 
Trofeul Litoralului, ediția XXV, desfășurat 
la Eforie Nord la sfârșitul lunii iunie, 
Baboș Daniel a avut o evoluție onorabilă 
pentru o primă participare la acest 
nivel, realizând 4 puncte din 8 runde în 
secțiunea juniorilor până în 14 ani. 

În data de 11 iulie, la Trofeul Dudeștii 
Noi, șah rapid, au participat aproape 100 
de șahiști din județele Timiș și Arad, între 
care și 9 jucători de la Unirea Sânnicolau 
Mare. Un rezultat foarte frumos a obținut 
Baboș Daniel, care în turneul principal 
s-a clasat pe locul 9 din 34 de jucători, 
depășind mai mulți seniori cu mare 
experiență în competițiile șahiste, la un 
loc în fața lui Daniel Homone, un junior 
cu palmares de excepție. Baboș a ocupat 
astfel locul 2 la categoria B14, imediat 
în urma lui Paul Paraschiv, campionul 
județean din ultimii trei ani al claselor 
I-VIII la Olimpiada Școlară de Șah. Tot la 
Dudeștii Noi, Dinu Anca a ocupat locul 3 
la categoria F14.

Cupa Secerișului la șah rapid, având 
participanți din județele Timiș și Arad, a 
avut loc la 18 iulie în Dumbrăvița. Dinu 
Anca a ocupat locul 3 la categoria F14; 
Fisan Filip, locul 3 la categoria B12; 
Baroană Olivia s-a clasat pe locul 3 la 
categoria F10. 

Trofeul Trio Giroc s-a desfășurat la 
25 iulie și a reunit de asemenea jucători 
din județele Timiș și Arad. Dinu Anca a 
ocupat locul 1 la categoria F12; Baroană 
Olivia, locul 1 la F8; Uvegheș Romina, 
locul 2 la F8; Baboș Sara, locul 2 la 
categoria F12; Baboș Denis, locul 3 la 
categoria B14; Fisan Filip, locul 3 la 
categoria B12 și Ilin Alexandru, locul 3, 

categoria B8. 
Cupa Șagului la șah rapid, pe echipe, 

a avut loc la 14 august. Miron Ioana a 
ocupat locul 1 pe masa 1 la categoria 
F14, iar Baboș Sara s-a clasat pe locul 
1 pe masa 1, categoria F12.

Open Petroșani este deja un festival 
șahist consacrat. Aflat la a șasea ediție, 
acest concurs a a atras, între 20-23 
august, un mare număr de jucători din 
vestul României. Una dintre surprizele 
plăcute ale competiției a fost Ciontea 
Andrada (9 ani), de la C.S. Unirea 
Sânnicolau Mare, care cu 6 victorii din 
7 a devenit campioana turneului pentru 
Debutanți (dintre 16 jucători având de la 
9 până la 12 ani). Miron Ioana a ocupat 
locul 1 la categoria F16. Dinu Anca s-a 
clasat pe locul 2 la categoria F12, iar 
Baboș Sara pe locul 3 la fete, secțiunea 
Debutanți.   

Cupa Orașului Nădlac la șah rapid, 
ediția XVI, a avut loc la 14 noiembrie, 
la Hotelul Jackson din localitate. Au 
participat 117 sportivi din România, 
Ungaria și Slovacia. C.S. Unirea 
Sânnicolau Mare și-a adjudecat aici 
două trofee, prin Baboș Daniel, care a 
ocupat locul 2, categoria B14 și Miron 
Ioana, cu locul 2 la categoria F14. 

Șahiștii de la Sânnicolau Mare și-
au făcut simțită din plin prezența la 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
ediția 2015-2016, faza pe zonă, Dudeștii 
Vechi. La clasele I-VIII fete, locul 1 a fost 
ocupat de Dinu Anca, locul 2 – Baboș 
Sara, locul 3 – Baroană Olivia; la clasele 
I-VIII băieți, locul 1 a fost adjudecat de 
Baboș Daniel, iar locul 2 de către Fisan 
Filip. 

  
ZAMFIR MOLDOVAN

antrenor maestru

ANDRADA CIONTEA

COTOC CRISTIANE

CROSTIAN STELLI

BABOS SARA

DINU ANCA

ROMINA UVEGHES

BABOS DENIS

BAROANA OLIVIA 

IOANA MIRON

MARCOV MLADEN

FISAN FILIP

Fiecare dintre noi ne bucurăm, mai 
mult sau mai puțin de atenția și iubirea 
celor dragi, aflați încă în viață. Cred că 
nimic pe lumea aceasta nu este mai 
important pentru noi, oamenii, decât 
legătura permanentă pe care trebuie 
să o menținem cu FAMILIA. Nu este 
nimic mai de preț, de fapt, în lume, 
decât familia. Părinții sunt cei care ne-
au dat viață, ne-au îndrumat cu sfaturi, 
și-au sacrificat zile și nopți pentru ca 
noi să creștem și să devenim ceva de 
care ei să fie mândri. Dincolo de mama 
și tata, bunicii sunt cei care stau de 
cele mai multe ori alături de nepoții lor, 
ducându-i în parcul copiilor, citindu-le 
câte o poveste înainte de culcare sau 
spunându-le, pur și simplu câte o vorbă 
frumoasă. 

Când timpul trece peste noi, fără 
milă, părinții și bunicii îmbătrânesc, părul 
le încărunțește, iar experiența de viață îi 
învață să-și privească această etapă ca 
pe oricare alta. Unii dintre noi, plecați în 
străinătate, departe de cei dragi lor, le 

asigură un trai liniștit, nu acasă, ci într-
un centru specializat. Poate puțini cititori 
ai ziarului local știu că, și în Sânnicolau 
Mare există un astfel de loc, un cămin 
de bătrâni, situat pe strada Comloșului, 
nr.3. Am intrat acolo, cu multe emoții 
și cu o stare de neliniște. Dincolo de 
poartă, însă, m-au întâmpinat 16 bătrâni, 
toți bucuroși că cineva va comunica 
cu ei, că cineva se interesează de 
soarta lor. Acest cămin pentru bătrâni 
funcționează din aprilie, 2015 și are o 
capacitate de 21 de locuri. Serviciile 
oferite sunt peste măsura așteptărilor, 
deoarece, prima senzație pe care am 
trăit-o acolo a fost aceea că mă aflu la 
o frumoasă pensiune. Curtea primitoare 
oferă spații verzi, bănci și terasă pentru 
plimbările zilnice. Interiorul strălucește 
de curățenie, iar personalul, în frunte 
cu proprietara Siclovan Draghița, este 
și el extrem de primitor. Cei 16 locatari 
se bucură mai presus de orice de atenția 
maximă și de dragostea necondiționată 
a acestei doamne despre care bătrânii 

vorbesc cu lacrimi în ochi. Nimic nu 
se face în acest centru fără a le cere 
părerea. Meniul zilnic este consultat 
cu ei și se ține seama de ceea ce ei își 
doresc să servească la cele trei mese 
principale. În bucătărie, mirosul de varză 
murată era pătrunzător. Bucătăreasa 
pregătea sarmalele pentru prânzul 
din ziua următoare. Nu lipsesc aici nici 
prăjiturile, dar nici activitățile care fac ca 
vremea să treacă pentru cei 16 bătrâni 
mai plăcută. Unii se uită la televizor, alții 
stau la calculator, alții deapănă amintiri 
ale tinereții. 

Ca perspective de viitor, se prevede 
o excursie, de câteva ore, poate la o 
mănăstire din zonă, excursie prin care 
cei care pot să meargă să dispună de un 

moment recreativ înafara orașului. 
Cel mai important lucru pe care l-am 

învățat din această experiență a fost 
acela că trebuie să fim mereu alături de 
cei în vârstă, să le sprijinim bătrânețea, 
să le oferim o vorbă frumoasă și un gând 
bun. Sunt plăcut impresionată că, deși 
este mic, orașul nostru beneficiază de un 
astfel de loc ce poate oferi celor bătrâni o 
altă casă, un loc cald, un cămin în toată 
puterea cuvântului. Cei care doresc să 
obțină informații suplimentare legat de 
această casă de bătrâni, numită atât 
de frumos “Casa bunicilor”, pot apela la 
numărul de telefon 0766282340.

MR

SĂ NU NE UITĂM NICIODATĂ PĂRINȚII ȘI BUNICII

În mai multe numere ale ziarului 
local, au fost transmise informații 
legate de toate asociațiile din orașul 
Sânnicolau Mare. Printre ele, cea mai 
recent înființată, este asociația cadrelor 
didactice, cunoscută sub denumirea 
de San Didactica. Pe parcursul anului 
2015, membrii acesteia au avut parte 
de mai multe acțiuni, dintre care amintim 
excursia pe Clisura Dunării din luna mai 
sau Balul profesorilor din luna noiembrie. 
Anul s-a încheiat pentru această 
asociația într-un mod fructuos și plăcut, 
în sensul în care, în 22 decembrie, 
înainte cu doar trei zile de sărbătorile de 
iarnă, câțiva profesori s-au transformat în 
Moș Crăciun pentru 15 familii din orașul 
nostru. În luna noiembrie, acțiunea a 
fost anunțată prin intermediul ziarului 
Monitorul. Atunci, cei mici sau părinții 
lor au citit că în holul Primăriei există o 
urnă, frumos ornată, în care copiii pot 
să adreseze, prin scrisori, gânduri lui 

Moș Crăciun. În mai bine de o lună, s-au 
adunat peste 100 de astfel de scrisori, 
care mai de care mai frumos gândită 
sau mai frumos colorată. Spiridușii au 
citit fiecare rând în parte și au încercat 
să bucure copiii care au adresat cele 
mai calde gânduri și cele mai sincere 
cuvinte.

Au fost, astfel, selectate în jur de 20 
scrisori care și-au dorit de la Moș Crăciun 
lucruri simple, potrivite vârstei lor : păpuși, 
mașinuțe, mingi, rechizite, dulciuri sau 
fructe.  Unii dintre cei care au lăsat 
scrisori în urnă și-au exprimat dorința de 
a-l vedea doar pe Moș Crăciun în carne 
și oase fără niciun un dar. Acțiunea 
a fost posibilă prin implicarea directă 
a cadrelor didactice din toate școlile 
din oraș: Școala gimnazială Teodor 
Bucurescu, nr.1, Școala gimnazială 
Petru Maior, nr.2, Liceul Teoretic Ioan 
Jebelean și Liceul Tehnologic, Christofor 
Nako. Mai mulți profesori și învățători 

au citit scrisori și au ales să se facă în 
mod indirect Moș Crăciun,  pentru unul 
sau mai mulți copii, dăruind, astfel, exact 
ce conțineau scrisorile respective. La 
această frumoasă acțiune au dorit să 
participe și angajați ai primăriei orașului. 
O parte din   scrisori au fost adoptate de 
către personalul primăriei care la fel ca și 
cadrele didactice au încercat să aducă 
un zâmbet pe chipurile copiilor.

Pentru că anul 2015 nu a fost unul 
prea îmbelșugat, cei care au solicitat 
Moșului tablete, telefoane de ultima 
generație sau laptopuri, au rămas în 
așteptare. Moș Crăciun nu a beneficiat 
de o situație atât de bună pentru a dărui 
copiilor atât de multe obiecte moderne. 

În 22 decembrie, în urma unei 
selecții extrem de atente, Moș Crăciun, 
transportat de mașina Primăriei, a 
poposit în mai multe locuințe. Bucuria 

celor mici a fost de nedescris. Simpla 
apariție a lui Moș Crăciun a adus 
zâmbete pe chipul senin al copiilor. 

Mulțumim pe această cale, în primul 
rând dascălilor care au contribuit major 
la finalizarea cu succes a acestei 
frumoase acțiuni, angajaților din cadrul 
primăriei dar și domnului primar Dănuț 
Groza care s-a implicat în mod direct în 
reușita acestei acțiuni. 

Dorim tuturor membrilor din asociația 
San Didactica și angajaților primăriei 
Sânnicolau Mare un an nou fericit, cu 
multă sănătate și împliniri profesionale, 
mulțumindu-le încă o dată pentru 
implicarea directă în ultimul eveniment 
al anului 2015! 

MR

Moș Crăciun a răsplătit cele mai frumoase scrisori
ACȚIUNE ORGANIZATĂ DE ASOCIAȚIA CADRELOR DIDACTICE-SAN DIDACTICA 
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• Nu deschideți niciodată uşa înainte a vă uita pe vizor şi instruiți-vă şi 
copiii în acest sens! De asemenea, un lanț pentru siguranță este binevenit 
când aveți musafiri nepoftiți !

 
• Încuiați uşa chiar dacă sunteți acasă ! Se întâmplă să dormiți, să fiți în 

baie sau în balcon, iar în acest timp, în doar câteva secunde, cineva să vă ia 
din hol, în special, geanta, portmoneul, telefonul, banii… (obiecte pe care, 
frecvent, le ținem la cuier ori pe un dulăpior, în hol). Bate uşor, dacă nu răspunde 
nimeni încearcă uşa, deschide încet şi…dacă e momentul potrivit, în câteva 
secunde acționează!! Dacă o surprinde cineva în casă, spune fără rețineri că 
se interesează dacă locuieşte persoana „x” în bloc, ori că i s-a părut că i s-a 
răspuns la bătaia în uşă şi de aceea a intrat. Nu e o problemă dacă dă greş, mai 
sunt atâtea uşi de încercat!!

• În cazul în care la uşa Dvs. se prezintă persoane care vând, cumpără 
diferite produse, evitați-le!! În nici un caz nu le permiteți accesul în 
locuință! Nu puține au fost cazurile când, profitând de naivitatea unor persoane, 
diverşi „vânzători” de diferite bunuri au acționat într-un moment de neatenție 
al locatarului! (ex: până una dintre persoane îi prezenta victimei ceva produse, 
cealaltă „avea nevoie” de toaletă, şi profita pentru a sustrage diverse bunuri)

• Nu păstrați în casă sume importante de bani şi nu faceți publice valorile 
pe care le dețineți! Vi se pare întâmplător faptul că se comit multe spargeri 
în locuințe în care hoții găsesc sume destul de frumoase de bani?? Nu este 
deloc aşa! Ei acționează „la pont”, adică ştiu dinainte că în unele locuințe 
există bani: dintr-un împrumut tocmai luat, din vânzarea unor bunuri, depozite 
la domiciliu etc. aşadar, nu discutați despre planurile Dvs. financiare, nu ştiți 
niciodată unde va ajunge acea informație! Atenție şi la prietenii copiilor Dvs. 
care vă frecventează locuința!

• Folosiți eficient interfonul!! Dacă nu sunteți atenți, s-ar putea să deschideți 
unui hoț!! Nu vă lăsați convinşi de diverse calități pe care persoana respectivă 
spune că le are: de la poştă, de la citit contoare, reclame etc. Persoanele care 
au cu adevărat treabă în bloc, au cartelă de acces!! Ceilalți nu au de ce să intre!! 
Şi nu ezitați să întrebați la cine se duc persoanele care intră deodată cu Dvs. în 
bloc, profitând de faptul că s-a deschis uşa, ori cel puțin fiți atenți unde se duc!

• Dacă ați pierdut o cheie sau faceți schimb de locuință, nu uitați să înlocuiți 
de îndată încuietoarea!

• Nu ezitați să întrebați persoanele străine pe care le întâlniți în bloc pe cine caută. 
Acest lucru deseori descurajează posibilii infractori ! Mai mult, când persoane 
străine de imobil sunt observate că ies din scările blocurilor cu bagaje, anunțați 
urgent Poliția. Rețineți cât mai multe semnalmente ale acelor persoane şi dacă 
este cazul: marca, culoarea şi numărul autoturismului folosit de acestea; NU 
PROTEJAȚI INFRACTORII PRIN TĂCERE ŞI INDIFERENȚĂ!!

• Alegeți acele încuietori care sunt prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate uşor!
• Asigurați-vă uşile cu două sisteme de închidere şi utilizați-le pe amândouă! 

(timpul suplimentar necesar infractorului să deschidă două sisteme, de multe 
ori îl descurajează)

• Pentru uşile metalice, se va urmări ca acestea să aibă şildurile îngropate sau 
inel de protecție (pentru a nu putea fi prinse cu obiectele folosite de infractor să 
smulgă butucul)!

• Montați sisteme de alarmă conectat la o societate de pază şi protecție!

• Instalați un dispozitiv de supraveghere video a perimetrului locuinței/blocului!

DE ASEMENEA, ESTE BINE SĂ:
• Notați seriile aparaturilor electronice sau păstrați actele de proveniență, 

să fotografiați bijuteriile sau tablourile de valoare, pentru a putea fi ulterior 
identificate mai uşor!

• Încheiați asigurări pentru locuință şi bunurile de valoare, în vederea recuperării 
prejudiciului!

• Nu uitați de posibilitatea adoptării unor soluții colective de siguranță! Un sistem 
de alarmare sau supraveghere video instalat pentru bloc, va oferi siguranță, iar 
locatarii vor avea mai puțin de plătit!!

• Nu primiți în curte cetățeni străini de comunitate, care oferă diverse bunuri spre 
vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparații! Aceştia vă pot înşela sau 
vor doar să vadă ce bunuri pot fura din gospodăria dumneavoastră!

• Dacă din diferite motive ați primit în casă persoane necunoscute, nu le dați 
nicio posibilitate să afle unde păstrați banii sau alte valori şi nu le lăsați fără 
supraveghere niciun moment !

• Dacă angajați muncitori din alte localități, informați polițistul despre acest lucru!
• Încuiați uşile şi ferestrele când plecați de acasă, iar animalele nu le lăsați afară 

din curte, nesupravegheate !
• Nu lăsați cheile de la casă la vedere, uşor de găsit!
• Dacă veți lăsa mătura în uşă, va fi şi pentru hoți un semn că nu sunteți acasă, nu 

doar pentru oamenii de bună credință!
• Nu țineți sume mari de bani în casă!
• Dacă vă lăudați cu diverse câştiguri, s-ar putea să fiți vizitați de hoți!
• Nu uitați: un câine bun este o comoară la casa omului!
• Atenție la alcool! De multe ori, partenerul de pahar ajunge să vă fure!

Poliția orașului Sânnicolau Mare îndeamnă toți cetățenii să-și asigure 
locuințele la părăsirea acestora. O metodă de descurajare a hoților este 
montarea de camere de supraveghere. De asemenea, cetățenii sunt 
sfătuiți să nu păstreze în case sume mari de bani sau alte valori, în special 
bijuterii și aur. Închideți întotdeauna ușa locuinței și poarta, dacă este 
cazul, păstrați legătura cu vecinii de încredere, supravegheați și anunțați-
vă reciproc orice comportament sau intervenție suspectă din partea 
persoanelor necunoscute. Refuzați să dați detalii despre vecinii dvs 
atunci când ei lipsesc și învățați copii să nu ofere nici ei informații despre 
programul părinților și să nu dea cheia sub nici un pretext sau pentru nicio 
recompensă. 

POLIȚIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE VĂ INFORMEAZĂ
Având în vedere furturile din locuințe de pe raza orașului Sânnicolau Mare dar și de pe raza 

comunelor învecinate orașului cu mod de operare deosebit, Poliția Orașului Sânnicolau Mare 
dorește să aducă la cunoștiința populației câteva metode de prevenire a acestor fapte

EXISTĂ SITUAȚII CÂND CHIAR PRIN SIMPLE GESTURI/COMPORTAMENTE 
FURTURILE DIN LOCUINȚE SE POT EVITA!

În ultima perioadă de timp, s-au 
înregistrat foarte multe cazuri de 
înșelăciune, constând în apeluri 
telefonice prin care, persoane 
necunoscute se prezintă a fi rude cu 
cei sunați. Astfel, în special pe telefonul 
mobil, perosane de multe ori în vârstă, 
sunt sunate de către necunoscuți care 
pretind că au avut un accident rutier 
sau o altă urgență. Ei fac apel la buna 
credință și mila celor sunați, solicitându-
le încărcarea unor cartele telefonice cu 

diferite sume de bani. Sfătuim cetățenii 
ca în asemenea situații să nu dea curs 
rugăminților, deoarece se dorește 
păcălirea lor. Din verificările Poliției, 
a rezultat faptul că, aceste persoane 
care sună vor să profite de neatenția 
cetățenilor. Atenție mare deoarece 
infractorii sunt bine documentați, de cele 
mai multe ori cunosc numele și detalii 
despre persoanele a căror identitate și-o 
asumă.

O altă modalitate prin care se 

încearcă înșelarea oamenilor constă 
în primirea unor apeluri telefonice prin 
care cetățenii sunt anunțați că au intrat 
în posesia unui premiu. Pentru a intra, 
însă în posesia lui, se cere încărcarea 
unor diferite sume de bani pe cartele 
telefonice.  Și aceasta este o metodă 
a persoanelor de rea credință care se 
concretizează în înșelăciuni.

Pentru mai multă siguranță, cei care 
primesc asemenea telefoane trebuie 
să verifice cu atenție dacă cele relatate 

sunt reale sau să sune la Poliția orașului 
Sânnicolau Mare la nr. de telefon 
0256370411. 

Nu vă lăsați înșelați de necunoscuți care vă sună și 
pretind că v-ar fi rude

În caz de incendii, blocarea căilor 
de acces îngreunează intervenția 
salvatorilor, crescând, astfel, timpul 
de răspuns. Pentru siguranța 
dumneavoastră, nu blocați căile de 
evacuare a blocurilor de locuințe cu 
obiecte care pot afecta evacuarea 
în caz de incendii – biciclete, 
cărucioare, mobilă, paravane, 
frigidere, ghivece cu flori. 

Păstrarea  căilor de evacuare 
libere, în stare de utilizare la care au 
fost proiectate, reprezintă obligația 
legală  a locatarilor.

Din datele statistice, în perioada 
sezonului rece, cele mai multe incendii 
se înregistrează la gospodăriile 
cetățeneşti.

Pericolul de incendiu la gospo-dăriile 
populației creşte, datorită mai multor 
factori: 
• coşurilor de fum defecte sau 

necurățate; 
• utilizării mijloacelor de încălzire 

defecte, improvizate sau 

nesupravegheate; 
• suprasolicitării sistemelor şi 

insta-lațiilor de încălzire.
Pentru înlăturarea pericolului de 

incendiu care ar putea avea drept cauză 
cele menționate anterior, recomandăm 
respectarea următoarelor măsuri 
specifice:

Instalarea şi folosirea sobelor

• sobele fără acumulare de căldură 
(metalice) se vor monta pe postament 
din materiale necombustibile, cu 
grosimea de 25-30 cm; 

• sobele se vor amplasa la o distanță 
de minim 70 cm față de pereții din 
cărămidă, respectiv 1 m față de 
pereții din lemn; 

• sobele de cărămidă vor avea pe 
duşumea, în fața uşilor, o tablă 
metalică de 70 x 50 c 

• nu este permis să se folosească sobe 
cu uşițele defecte; 

• este interzis să se ardă în sobă lemne 
lungi, care pe timpul arderii nu intră în 

întregime în sobă; 
• este interzis a se aprinde focul în 

sobă cu benzină sau cu alte lichide 
inflamabile.

• nu este permisă uscarea sau 
aşezarea pe sobe a hainelor sau altor 
obiecte combustibile; 

• jarul şi cenuşa se vor depozita 
numai în gropi special amenajate 
la o distanță de 25 – 30 m față 
de adăposturile de animale şi de 
depozitele de furaje, numai după ce 
se vor stinge resturile de jar cu apă.

Folosirea coşurilor şi a burlanelor 
pentru evacuarea fumului

• coşurile de fum se vor izola față 
de elementele combustibile ale 
planşeelor prin îngroşarea zidăriei 
de cărămidă a coşului cu 25 cm; 
în spațiul dintre coş şi planşeu se 
recomandă introducerea unui strat de 
materiale necombustibile; 

• coşurile se vor prelungi deasupra 
acoperişului cu 50 - 80 cm; 

• se va realiza curățarea coşurilor 
de evacuare a fumului, de către 
personal specializat în domeniu, cel 
puțin o dată pe an (înaintea începerii 
sezonului rece); 

• coşurile de zid vor fi tencuite şi 
permanent întreținute fără crăpături 
şi curățate. 

• burlanele din metal vor fi instalate la 
o distanță mai mare de 70 cm față de 
pereții de scândură sau paiantă. 

POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ
MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE

În cadrul acțiunii de informare a populației din medii defavorizate referitor la 
prevenirea incendiilor la gospodării în sezonul rece Stația de Pompieri Sânnicolau 
Mare din cadrul ISU „Banat” al județului Timiș împreună cu reprezentanții primăriei 
s-au deplasat în raionul lor de intervenție pentru a prezenta populației principalele 
măsuri preventive. Astfel locuitorii din zona Sighet au primit vizita pompierilor conduși 
de domnul comandant Simici Zoran, și au putut afla care sunt măsurile de precauție 
împotriva incendiilor și mai ales au putut purta un dialog deschis în care au cerut 
cele mai diverse informații referitoare la acest subiect.

Principale măsuri prezentate populației au fost:
• evitarea folosirii diferitelor deşeuri din plastic sau care conțin lacuri pentru a nu 

se depune reziduri uşor inflamabile pe pereții coşurilor.
• Asigurați verificarea, curățarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum 

de către o persoană specializată;
• NU folosiți soba decât cu uşița închisă;
• Aşezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul uşiței;
• NU aşezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
• Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
• NU adormiți niciodată cu soba aprinsă;
• NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de 

încălzire electrice în funcțiune.
De asemenea o atenție deosebită trebuie acordată instalațiilor electrice.

CAMPANIE DE INFORMARE 
A POPULAȚIEI 

În spiritul sărbătorilor de iarnă și mai ales în spiritul care-i caracterizează prin 
natura meseriei, pompierii militari din Sânnicolau Mare au fost alături de persoanele 
vârsnice și aflate în suferință la Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare. Această 
acțiune a avut ca scop principal oferirea unor vorbe calde, a unui zâmbet din suflet, 
dar și a unor urări venite din partea unor oameni care, aproape zilnic, salvează vieți. 

Întotdeauna în preajma sărbătorilor, fie ale Crăciunului, fie cele pascale, mulți 
dintre noi devenim mai sensibili la nevoile celor din jur. Echipa de pompieri din 
orașul nostru a hotărât,că de Crăciun este momentul cel mai potrivit pentru a se 
afla în rândul bolnavilor. Pe lângă simpla lor prezență, pompierii au încercat să-și 
exprime sentimentele nobile și prin mici pachețele cu dulciuri și fructe. Bolnavii au 
fost încântați de vizita primită și și-au exprimat mulțumirea prin zâmbete sincere și 
strângeri calde de mâini. 

Astfel, prin prezența lor la spital, au demonstrat încă o dată ,că sunt mereu alături 
de cei aflați în nevoi, indiferent de situație.  

O altfel de intervenție

Comandantul stației de pompieri
Maior SIMICI CORIN ZORAN


