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SALĂ DE EVENIMENTE

S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2016

SE VA INVESTI ȘI ANUL ACESTA ÎN PRINCIPAL ÎN ASFALTAREA
DRUMURILOR ȘI REABILITAREA TROTUARELOR

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)
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Vă invităm să apreciați și pagina noatră
de facebook “Exclusive outlet“

O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ!
ÎN FIECARE ZI DE LUNI PRIMIM
MARFĂ!

TEL: 0769046200
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IANUARIUE 2016
• JURA CLAUDIU
• ZOFEI FLORIN
• IGHIŞAN CARLA-BEATRICE
• TODEREAN LUCA
• MICU ELISABETA
• DEJU ANDRA-MĂRIOARA
• COJEREAN IONUŢ-OCTAVIAN
FEBRUARIE 2016
• COLOMPAR FLORIN-ALESIO
• VERESAN ANASTASIA-DARIA
• TICO NICOLAS-VALENTIN
• CHIRICHEU ALEXANDRA-MARIA
• MARIAN DUMITRU-CRISTIAN
• KURTI CLAUDIU-SORIN
• HEISER EMANUEL-SEBASTIAN

•
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•
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•
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•
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HORVAT EVELIN-BEATRICE
GREBENAR MAIA-MARIA
DĂNILĂ IOANA-MARINELA
CONSTANTIN FLORINEL-ALEXANDRU
STANCIULESCU RAOUL-CRISTIAN
PENGA SARA-ŞTEFANIA
BENKE RALUCA-IASMINA
HITICAŞ ARIANA-ELENA
ERDMANN MIRELA-ANDREEA

CĂSĂTORII

FEBRUARIE 2016
• SCHMIDT BOGDAN ♥ GHEBHARDT RAMONAALEXANDRA
• TIMŞAC DENIS ♥ FOCAN ANIŞOARA
• URSU VIOREL-IOAN-FLORIN ♥ BUDIANĂ
DOINA-RALUCA
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GORBAN CIPRIAN ♥ CREŢU MARIAMĂDĂLINA
ROŞU MARIUS-ADRIAN ♥ MITITEAN
PETRONELA-GIORGIANA

DECESE

IANUARIE 2016
• BOBOŞ ANTIŢIA-90 ANI
• MIRCOVICI ANA-83 ANI
FEBRUARIE 2016
• PANEA MARIA-69 ANI
• TOMA VALENTIN-61 ANI
• LADARIU VICTORIA-84 ANI
• BROŞTEAN NICOLAE-83 ANI
• CIOBANU ELENA-68 ANI
• STANACHE FLORIN-COSTICĂ-47 ANI

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.
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În ședința din luna februarie, Consiliul Local al orașului Sânnicolau Mare a aprobat cu unanimitate de voturi
bugetul orașului pentru anul 2016. Domnul primar Dănuț Groza prezintă cititorilor în mod detaliat principalele
capitole ale acestui buget și lista de investiții pentru anul în curs.

Flori pentru toate doamnele
și domnișoarele din oraș

Pentru al 8-lea an la rând Primăria orașului Sânnicolau Mare, a oferit cu ocazia
zilei de 8 martie tuturor doamnelor și domnișoarelor din oraș o floare, ca semn al
prețuirii și respectului. O inimoasă echipă de voluntari a împărțit aceste flori în tot
orașul.

Seniorii Sânmiclăușeni

au fost invitați la
Muzeul Satului
din Timișoara

Toți cetățenii care împlinesc anul
acesta 50 de ani de căsătorie sau
mai mult (cu excepția celor care
au fost premiați în anii trecuți)
sunt așteptați să se înscrie la
secretariatul domnului primar
pentru a fi premiați pe scena
teatrului de vară cu ocazia zilelor
orașului în luna septembrie.

LA MULȚI ANI TUTUROR
DOAMNELOR ȘI
DOMNIȘOARELOR
8 Martie reprezintă
pentru toată lumea una dintre cele
mai importante sărbători sufletești.
Vreau să doresc pe această cale
tuturor doamnelor și domnișoarelor
din orașul Sânnicolau Mare multă
sănătate, împliniri nesfârșite și bucurii.
Sunt alături, în mod special, de toate
mamele care și-au dedicat viața pentru
creșterea și educația copiilor lor! Să
încercăm, la începutul primăverii să fim
alături de cele mai frumoase și gingașe
ființe de pe pământ, să le arătăm
prețuirea și dragostea printr-un zâmbet
cald, o vorbă bună sau o floare. La mulți
ani tuturor doamnelor și domnișoarelor
din orașul nostru!
Al dumneavoastră primar,
DĂNUȚ GROZA

Cu
ocazia
sărbătoririi Sfintelor
Sărbători Pascale,
primarul Dănuț Groza și consilierii locali
ai orașului Sânnicolau Mare urează
tuturor credincioșilor catolici multă
fericire, sănătate și credință! În zilele
triumfului Mântuitorului asupra morții, ar
trebui să învățăm să rămânem solidari
în fața greutăților pe care le avem de
depășit atât individual sau ca familii,
dar mai ales ca și comunitate. Paștele
este una dintre cele mai frumoase și
dătătoare de înțelepciune sărbători
deoarece ne învață să ne întoarcem
către omul curat din interiorul nostru,
ne îndeamnă să fim pașnici și plini de
bunăvoință. Fie ca pregătirile materiale
din pragul Paștelui să nu umbrească
valorile spirituale ale sărbătorii și
sufletul nostru să se apropie de Isus.

unde a fost organizat un INSTITUȚII
eveniment deosebit cu SUBUNITATEA DE
ocazia zilei de Dragobete POMPIERI DIN

SÂNNICOLAU MARE

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463
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S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2016

P

entru noi, ca și Primărie, cu
siguranță, unul dintre cele
mai importante momente
ale anului este acela al
votării bugetului pentru
anul în curs. Poate puțini știu că, până
la acest moment, este un drum lung,
cu multă muncă, ce trebuie parcurs cu
deosebită seriozitate. La fel ca în fiecare
an, conceperea proiectului de buget
s-a bazat pe dialogul cu cetățenii. Au
existat numeroase întâlniri cu diverse
categorii sociale și organizații și chiar o
dezbatere publică pe această temă. S-a
ținut seama de prioritățile stabilite de
cetățeni și s-a pus un accent deosebit
pe dezvoltarea infrastructurii orașului.
Bugetul anului 2016 a fost votat
în unanimitate de consilierii locali
Ceea ce mă bucură în mod
deosebit este că toți consilierii locali
au votat pentru acest buget și, implicit,
pentru orașul nostru. Mă bucur și le
mulțumesc consilierilor pentru că au
putut trece peste părerile personale și
interesele politice, punând pe primul loc
Sânnicolau Mare și locuitorii lui, mai ales
că, ne aflăm într-un an electoral, când,
de obicei, primează interesele de partid.

Bugetul este axat pe obiective
stabilite de cetățeni
Strategia pe care ne-am bazat la
construirea acestui buget a fost una
destul de simplu de definit, bazândune pe opțiunile clare ale cetățenilor.
Periodic, realizăm un sondaj de
opinie în rândul sânmiclăușenilor, prin
care încercăm să aflăm opinia lor cu
privire la ceea ce s-a făcut în oraș, la
lucrurile aflate în desfășurare, dar și ce
obiective noi și-ar dori. Și anul acesta,
interesul locuitorilor a avut ca prioritate
infrastructura pe două direcții mari:
drumuri și trotuare, pe de o parte,și
canalizare și rețea de apă, pe de altă
parte. Astfel, că și bugetul este axat pe
aceste două direcții, dar cuprinde și alte
obiective, de asemenea, de larg interes.
Am urmărit îmbunătățirea nivelului de
trai în oraș și confortul oamenilor și
mă refer aici, nu doar la investiții, ci și
la învățământ, sport, sănătate, culte,
asociații, zone verzi.
Sânnicolau Mare va avea
canalizare pe toate străzile din oraș
În ceea ce privește canalizarea și
rețeaua de apă, cu toții știm că în urmă
cu câțiva ani, am reușit delegarea

acestor servicii către SC Aquatim. Prin
intermediul proiectelor europene, s-a
reușit introducerea canalizării pe 80 %
din străzi și, în mare parte, s-a schimbat
rețeaua de apă. Avem, de asemenea,
o nouă stație de epurare la cele mai
moderne standarde. Vestea deosebit
de bună este că, de curând, s-au
semnat proiectele și pentru introducerea
canalizării pe restul de 20% din oraș,
adică, 28 de străzi, ceea ce înseamnă
că tot Sânnicolau Mare va fi legat la
canalizare. Dacă nu vor fi contestații
la licitații, chiar în toamna acestui an
vor începe lucrările. În cazul în care,
din păcate, vor fi contestații, anul viitor,
în primăvară, cu siguranță vor începe
lucrările.
...rămâne în sarcina Primăriei,
reabilitarea drumurilor
Dacă problema canalizării va fi
rezolvată, rămâne în sarcina Primăriei,
reabilitarea drumurilor. Acest lucru
este posibil doar după ce lucrările la
apă și canal sunt finalizate și nu mai
trebuie realizate spărturi pe stradă.
Când vorbesc de drumuri, mă refer,
bineînțeles, la întregul pachet de lucrări,
realizat și pe străzile recent modernizate,
adică asfalt, trotuare, podețe, rigole și

copaci ornamentali.
...timp de patru ani, Sânnicolau
Mare a fost, la nivel județean, dat
uitării
Aș vrea să înțeleagă cetățenii că
bugetul este constituit din fonduri
provenite din trei surse distincte. Avem,
astfel, impozitele și taxele locale,
colectate de către Primărie de la cetățeni
și societăți comerciale, există fondurile
de la Guvern și proiectele europene pe
care reușim să le accesăm. Pentru o
informare corectă a oamenilor, vreau să
accentuez faptul că, timp de patru ani,
Sânnicolau Mare a fost, la nivel județean,
dat uitării din motive politice. Am fost pur
și simplu, marginalizați, comparativ cu
alte localități din județul Timiș. Cu banii
pe care i-am primit, nu am putut face
absolut nimic, iar alte localități, mult mai
mici, au primit fonduri uriașe. Noi am
acoperit acest deficit, prin multă muncă
și chibzuință, astfel încât, cetățenii să nu
aibă de suferit și să continuăm procesul
alert de modernizare.
Am să încerc să vă prezint, în
continuare, lista de investiții, punând
accent pe cele mai importante obiective.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2016
Un proiect din bugetul local, început
anul trecut și care se derulează pe
doi ani de zile este: “Modernizarea
infrastructurii rutiere în oraul
Sânnicolau Mare”. Proiectul cuprinde
străzile:
• str. Negru Vodă - finalizată
• str. Cuza Vodă - finalizată
• str. Gheorghe Șincai - în mare
parte finalizată, lucrându-se în
prezent doar la rigola de apă pluvială
și sper că într-o lună de zile lucrările
sunt terminate
• str. Ștefan cel Mare - asfaltată anul
trecut, iar pentru anul acesta mai
rămân trotuarele și podețele
• str. Nicolae Bălcescu - asfaltată
anul trecut, iar pentru anul acesta
mai rămân trotuarele și podețele
• str. 16 Decembrie 1989 - finalizată
• str. Belșugului - va intra anul acesta
în reabilitare
• str. Nufarului - finalizată
Lucrări de săpare la șanțurile de
apă pluvială- este un proiect început
de câțiva ani. Ne dorim ca în principal
pe străzile unde s-au finalizat restul de
lucrări să rezolvăm și această problemă
a șanțurilor.
Construire capelă ortodoxă în
cimitirul de pe str. Mărășești - în
principiu această construcție începută
anul trecut trebuie finalizată până în
preajma Paștelui ortodox, realizând

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

astfel un obiectiv extrem de important.

“Modernizare străzi în localitatea
Sannicolau Mare” , este un program
prin PNDL cu finanțare de la guvern.
Acest pachet cuprinde reabilitarea
drumului, adică asfaltul și podețele.
Partea de trotuare urmând a fi finanțată
din bugetul local. Aici sunt cuprinse
străzile:
• str. Victor Babeș - asfaltul este deja
turnat și până la sfârșitul anului vor fi
realizate și podețele și trotuarele
• str. Mărășești - primul strat de asfalt
este deja turnat, urmând ridicarea
capacelor de canalizare la nivel și al
doilea strat de asfalt. Și podețele vor
fi ridicate la nivelul final al asfaltului.
Pe tronsonul între str. Eminescu și
str. Coșbuc mai există o problemă de
canalizare care în maxim două luni
va fi rezolvată. Primăria va finanța
trotuarele și podețele pe acest
tronson astfel ca la sfârșitul anului
str. Mărășești complet finalizată.
• str. Petru Maior - intră anul acesta
în reabilitare.
• str. Cluj - intră anul acesta în
reabilitare.
• str. Fântâna de Piatră - intră anul
acesta în reabilitare.
Acest proiect a fost semnat acum trei
ani de zile de către noi cu guvernul, dar
pentru că nu am avut aceeași culoare
politică am fost complet marginalizațî.
Odată cu venirea guvernului de

tehnocrați am avut personal întâlniri cu
vicepremierul Vasile Dâncu la București
la Asociația Primarilor de Orașe unde
ne-a asigurat că sunt finațări pentru
acest program. După asfaltarea străzilor
Mărășești și Babeș în cel mai scurt timp
am primit peste 15 miliarde de lei vechi
și mă bucur că vicepriministrul și-a ținut
promisiunea.

intersecția Calea Timișorii cu Drumul
Saravale până la Gara CFR - a fost
o lucrare începută anul trecut și până
la acest moment este finalizată. Avem
în prezent discuții să găsim o soluție
tehnică pentru a continua trotuarul până
la blocurile de dincolo de barieră pentru
copiii și adulții care vin la autobuz și trec
pe lângă drumul național și calea ferată.

Un proiect cu finanțare din
bugetul local început anul trecut este:
,,Reabilitarea a 15 km de străzi în
orașul Sânnicolau Mare”, unde sunt
cuprinse străzile:
• str. Paul Iorgovici - a fost asfaltată
anul trecut și urmează podețele și
trotuarele
• str. A. Muresan- mai trebuie rezolvat
anul acesta un tronson scurt de 7080 de metri
• str. Alexandru Vlahuță- se lucrează
la trotuare și podețe, urmând
asfaltarea
• str. Cosanzeana- există o problemă
legată de faptul că cei care au
introdus conducta de canalizare
nu au astupat-o corespunzător. Am
făcut probe de tasare pentru asfalt
care nu au ieșit bine. Am chemat
din nou constructorii și lucrăm
la remedierea situației. Sper că
anul acesta și această stradă să o
finalizăm

Lucrări de amenajare zone
verzi. Este vorba despre cele trei
sensuri giratorii: zona BRD, la fabrica
de ciorapi și lângă restaurantul Luna.
Mai sunt cuprinse: rondoul de flori din
fața blocurilor de lângă BRD și două
rondouri cu flori amenajate modern în
zona de blocuri Panselelor.

Amenajare

trotuar

de

la

Pentru amenajare parcări și
zona incintă, blocuri SMA, avem un
contract semnat de anul trecut și care
va fi finalizat în această primăvară, de
îndată ce se vor opri ploile și timpul va
fi favorabil.
Pentru amenajarea stavilarului
pe canalul Aranca, avem de mai
bine de un an semnat contractul, dar
constructorul nu poate obține autorizația
de construire, deoarece trebuie un aviz
de la mediu, dat de o comisie mixtă
româno - sârbă. Sper că în această
primăvară să putem în sfârșit începe
lucrările.
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UN MODEL PENTRU TOȚI
TINERII DIN ZIUA DE AZI...
Un tânăr din Sânnicolau Mare a dejucat
planurile unor infractori

Deși deseori, în jurul nostru auzim
persoane care adresează tinerilor cuvinte
nepotrivite, acuzându-i că nu se implică
suficient în bunul mers al societății, zilele
trecute, un tânăr din Sânnicolau Mare a
reușit să dovedească exact contrariul.
Astfel, în data de 24 februarie, pe
când se întorcea de la locul de muncă,
Octavian Cârlea, trecând pe lângă un
supermarket din oraș, a surprins în jurul
acestuia, câteva persoane suspecte
care păreau a fi hoți. De îndată ce și-a
dat seama ce se întâmplă, Octavian,
fără să se gândească la posibilele
consecințe, a sesizat patrula de Poliție,
oferindu-le polițiștilor detalii legate de
locul înspre care aceștia au fugit. Cu un
curaj admirabil, Octavian a continuat să
se implice personal, iar la scurt timp, a și
prins un suspect. L-a reținut până când
la fața locului a ajuns și echipajul de
poliție din oraș.
Nu ne rămâne decât să ne mândrim
că printre noi mai trăiesc și astfel de tineri
curajoși, să-l felicităm și să-i admirăm
spiritul civic de care a dat dovadă, fără
să se gândească o clipă că, implicarea
lui i-ar fi putut cauza neplăceri personale.

Mă bucur nespus de mult că în
Sânnicolau Mare există tineri cu
un asemenea simț civic. Doresc să
îl felicit pe Octavian Cârlea pentru
curajul și responsabilitatea de care a
dat dovadă. Cred că trebuie să fie un
exemplu pentru noi toți și că, mai ales
tinerii, au ce învăța din exemplul dat
de el.
primar, DĂNUȚ GROZA
• Vând casă cu etaj, în zona centrală,
cu toate utilitățile, str. A. Mureșan, nr.8,
preț negociabil.
Tel. 0722620201
• Vând teren intravilan pe strada
Comloșului nr. 42, 2 parcele a câte
700mp.
Tel. 0726213276 sau 0751302123
• Vând casă în Dudești Vechi nr. 944.
Casa și grădina au 2800mp și mai are
încă un teren de 2800mp.
Tel. 0762798322
• Vând casă în Sânnicolau Mare,
parter cu mansardă, construcție
2011, întabulată, 2 dormitoare, 2 băi,
dresing, living, bucătărie cu loc de
luat masa, cămară, terasă, anexă,
grătar din cărămidă, centrală pe gaz
8 ani garanție, curte amenajată, pomi
fructiferi, toate utilitățile, zonă liniștită,
preț negociabil.
Tel. 0724526634 sau 0721209992
•Vând tricicletă cu pedale și baterie.
Tel. 0256372406
• Vând teren extravilan, 1,75 ha.
Tel. 0729906144
• De vânzare casă cu toate facilitațile
în Sânnicolau Mare.
Tel. 0763981029

“Toată lumea mă întreabă ce-am
simțit în acel moment, dacă nu mi-a fost
frică, la ce anume m-am gândit. Când
mi-am dat seama că este vorba de
niște persoane suspecte, posibili hoți,
gândurile mele s-au îndreptat asupra
numeroaselor spargeri și infracțiuni ce
au avut loc în orașul nostru în ultima
perioadă. Primul impuls a fost acela de a
alerta polițiștii, iar apoi, să fug după acei
indivizi și să încerc să-I prind, fiind astfel,
de folos și poliției, și întregii comunități.
Mă bucur că am putut să fac acest
lucru și mai ales, mă bucur că am avut
curajul și forța necesare pentru a avea
sorți de izbândă. Mulțumesc pe această
cale tuturor acelora care m-au felicitat
personal sau pe rețelele de socializare!”,
ne-a declarat tânărul Octavian Cârlea.
Felicitări Octavian Cârlea, esti un
exemplu pentru toți tinerii care trăiesc în
Sânnicolau Mare!

Unirea Sânnicolau Mare, pe
locul doi în turneul organizat de
Valentine's Day
Unirea Sânnicolau Mare a fost
gazda unui „patrulater” organizat cu
ocazia zilei în care îndrăgostiții și-au
sărbătorit dragostea: Valentine's Day.
Alături de echipa gazdă, la turneul din
14 februarie au participat două echipe
din Ungaria, Kiskunfelegyhaza HTK și
Kontitech Makoi KC, ambele din liga a
III-a maghiară, dar și o echipă venită din
Serbia, Potisje ADA, care activează în
liga a II-a.
Meciul de deschidere al turneului a
fost cel dintre Unirea Sânnicolau Mare și
Ada. Unul cu scântei, care s-a încheiat
cu patru cartonașe roșii, unul în tabăra
echipei de pe Aranca, iar celelante trei
acordate oaspeților după mai multe
intrări dure, soldate cu eliminări de două
minute, dar și după vreo două episoade
în care cele două părți aproape că s-au
luat la bătaie. În cea mai mare parte,
întâlnirea a fost dominată de uniriști,
aflați mai tot timpul în avantaj. Trupa din
Ada a oferit o replică dârză, arțăgoasă,
chiar dacă unii dintre jucători erau
nevoiți să tragă mai multe kilograme
după ei, dar și mai mulți ani. 37-32 a fost

în cele din urmă, iar Sânnicolau Mare își
aștepta adversarul din finală.
În „dubla” maghiară, așa cum se
aștepta, Kiskunfelegyhaza HTK a
învins-o pe Kontitech Mako la patru
goluri diferență, 32-28, în ritmul de
tobe al propriilor suporteri, veniți în cel
mai vestic oraș al României pentru a-i
susține. Le-a rămas celor de la Ada și
jucătorilor echipei din Mako să ducă
bătălia pentru locul al treilea, câștigată
de cei din urmă la trei goluri diferență,
31-28.
Finala mare le-a revenit maghiarilor.
Kiskunfelegyhaza a învins-o pe Unirea
Sânnicolau Mare cu 33-30, spre fericirea
celor aproximativ 10 fani din Ungaria.
De altfel, s-au desemnat și unele premii
speciale. Cel mai bun portar a fost
desemnat Avramov Lazlo, de la Mako,
în vreme ce cel mai tehnic jucător l-a
dat Unirea, prin Bogdan Ungureanu.
Golgheterul turneului a fost Fodor Tamas
de la trupa câștigătoare.
OANCIA DAN

MR

• De vânzare casă cu 6 camere, 2
holuri, anexe, grădină, situată în
Sânnicolau Mare, str. Sadoveanu,
nr.16, suprafața totală 1380 mp,
ocupabilă imediat. Preț 30000 Euro
negociabil
Tel. 0725409547 sau 0762250958
• De vânzare loc de casă în suprafața
totală de 1380 mp, str. Andreica. Preț
15000 Euro negociabil.
Tel. 0725409547 sau 0762250958
• Vând casă dublă, 4 camere, 2
bucătării, anexe, str. Popa Șapcă, nr.
59, 1184 mp.
Tel. 0722874919
• Vând apartament cu 3 camere, str.
Panselelor, nr.1.
Tel. 0728892292
• De vânzare centrală pe lemne, str.
Vlahuță, nr.1.
Tel. 0756987841
• Pierdut “Acord Pentru
Desfasurarea Exercitiilor
Comerciale” emis pentru
Sodexo SRL, CUI 26224010,
J40/11064/2009, Punct de lucru
Sannicolau Mare , Drumul Cenadului
Nr 22-24 .Se declară Nul.

• Vând aragaz profesional “Gico”
din inox, 4 ochiuri+cuptor, stare
funcțională bună, ideal pentru
restaurante, pensiuni.
Tel. 0726261870
• Casă de vânzare la preț convenabil,
3 dormitoare, 1 sufragerie mică, hol,
2 spaisuri, 2 bucătării, centrală pe
gaz, 1 teracotă, verandă, termopane,
izolată, livadă cu pomi, 3 anexe, teren
1665 mp.
Tel.0728977354
• Vând casă, str. Manole, nr.24.
Tel. 0256372785
• Vând casă cu 4 camere, baie,
bucătărie mare, 1 hol mare, garaj,
încălzire cu centrală gaz și grădină,
2957 mp, 100 pomi diferiți, în
Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie,
nr. 45, preț 59000 Euro.
Tel. 0721836752
• Vând 2 case într-o curte, 2 băi,
multe anexe, grădină, 2400 mp, în
Sânnicolau Mare.
Tel. 0723031918

• De închiriat spațiu comercial situat
ultracentral.
Tel. 0744696207
• Vând apartament 3 camere,
bucătărie, 2 băi, boxă, etj. I, apt. 3,
zonă centrală din cărămidă, vedere pe
două părți, str. Ștefan cel Mare, nr. 2.
Tel. 0748903108
• Vând apartament 2 camere, et. I, apt.
4, boxă, din cărămidă, str. Ștefan cel
Mare, nr. 2.
Tel. 0748903108
• Vând casă parter și mansardă,
brutărie, garaj, piscină, preț
negociabil, str. Oituz, nr.44,
Sânnicolau Mare.
Tel. 0723358711
• Schimb locuința mea din Timișoara
cu o locuință în Sânnicolau Mare.
Tel. 0723691023
• De vânzare grădină intravilan, 2228
mp, str, Mărășești 56/A.
Tel. 0763981029

• Reclamant CORDOȘ NELU, chem în judecată pe COVACI DOCHIA
stabilită în Italia la o adresă pe care nu o cunosc. Anunț public că în data
de de 3 mai este chemată în judecată la Sânnicolau Mare și trebuie să se
prezinte.

6 Învățământ - cultură
LICEUL TEHNOLOGIC,,CRISTOFOR NAKO,,SÂNNICOLAU MARE

De la violență la......delicvență este un pas!
Este titlul simbolic al proiectului
de parteneriat la nivel județean
care s-a implementat între Liceul
Tehnologic
”Cristofor
Nako”
din
urbea noastră, Sânnicolau Mare și
instituții
județene
precum:CJRAETimiș,reprezentat de asistent psiholog
Gina Zorliu,Inspectoratul Județean de
Poliție Timiș,Inspectoratul Județean al
Jandarmeriei Timiș reprezentat de maior
Vasile Manolache ,Inspectoratul Școlar
Județean Timiș. Această activitate a
avut loc în 20 ianuarie, anul curent și s-a
desfășurat la Liceul Tehnologic, Cristofor
Nako. Alături de cei 39 de elevi, au fost
implicați în mod activ și 52 de părinți, cu
toții coordonați de către coordonator de
proiect: psiholog Florica Dinescu(CJAP)
în colaborare cu consilierul educativ
Mariana Borbely(Liceul Tehnologic
”Cristofor Nako”). Proiectul a urmărit
informarea asupra actelor de violență
și delicvență care rezultă din realizarea
acestora. Astfel, dintre obiectivele
mai importante, amintim formarea de
abilități sociale de prevenire a actelor
de violență, comunicare asertivă,
negociere în vederea prevenirii actelor
de violență, precum și gestionarea
situațiilor conflictuale din care decurge
violența.
Activitățile au fost variate și complexe
, iar accentul a căzut cu precădere, pe
work shop-uri,pe activitatea interactivă,
care a venit în sprijinul grupului țintă
pentru a întelege cauzele și factorii
care generează violența, pe distribuirea
de pliante și materiale informative
(suport informativ),pe crearea unui
panou publicitar al proiectului, dar și
pe realizarea unor chestionare de feedback.

M nitorul
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 “NESTOR OPREAN“

Elevii secției germane
sărbătoresc FASCHING-ul
Fasching–ul sau Karneval este
perioada care precedă postul Pastelui
și este celebrat prin mai multe moduri:
petreceri însoțite de deghizări, care
alegorice, focuri de artificii, muzică,
dans si multe măști colorate .

Toate
aceste
activități
s-au
desfășurat în cabinetul de informatică al
școlii noastre.
Cei 39 de elevi , participanți la
activitați,au primit această acțiune
cu brațele deschise, dând dovadă
de entuziasm maxim. S-au punctat și
diferite situații concrete de agresivitate
dintre elevi și violența casnică.
Interesul față de proiect al elevilor s-a
manifestat și prin completarea cu multă
responsabilitate a chestionarelor de
feed-back.
Separat, la work shop, au participat
și cadrele didactice ale liceului, care
au dezbătut situații conflictuale sau cu
potențial agresiv în relația profesor-elev.
În concluzie, cu siguranță că, acest
proiect a răspuns la o necesitate
obiectivă a societății românești actuale
și a conflictului între generații care poate
fi rezolvat prin o mai bună informare
a tinerei generații,pentru înțelegerea
diferitelor situații violente .
Mulțumim tuturor partenerilor care
ne-au ajutat să desfășurăm activitățile
din acest proiect, pe care le dorim pe o
perioadă cât mai îndelungată.
Consilier educativ
Prof. MARIANA BORBELY

Biserica Adventistă din Sânnicolau Mare vă
invită să participați la

PROGRAMUL SPIRITUAL
„SPERANŢĂ PENTRU MÂINE”
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Sânnicolau Mare, Str.Victor Babeş
nr. 13, a organizat sâmbătă, 5 martie, de la ora 17:30 la o prezentare de sănătate
având ca subiect „Implicaţiile stilului de viaţă asupra calităţii şi longevităţii vieţii”,
urmată de efectuarea unor teste de glicemie, măsurarea tensiunii arteriale, a
indicelui de masă corporală şi a procentului de grăsime din organism. Medicii
prezenţi au oferit consultaţii gratuite, iar un stand de cărţi pe teme de sănătate şi
spirituale a stat la dispoziţie pentru toţi cei interesaţi.
Tot la Biserica Adventistă din localitate, în perioada 11-19 martie, de la ora
18, sunteţi invitaţi să participaţi la programul spiritual „Speranţă pentru mâine”
susţinut de un grup de tineri, care vor prezenta următoarele teme:
1) Vineri, 11 martie – Dumnezeu descoperă viitorul
2) Sâmbătă, 12 martie – Veste bună
3) Duminică, 13 martie – Originea păcatului
4) Luni, 14 martie – Ce se întâmplă după moarte
5) Marţi, 15 martie – Legea şi harul
6) Miercuri, 16 martie – Semnul veşnic al lui Dumnezeu
7) Joi, 17 martie – Ultimul mesaj divin pentru planeta noastră
8) Vineri, 18 martie – Un nou început
9) Sâmbătă, 19 martie – Restaurarea tuturor lucrurilor
Aceiaşi tineri pe parcursul săptămânii începând cu duminică 7 martie şi până
joi 10 martie, de la ora 16, au oferit gratuit servicii de masaj, hidroterapie şi
măsurare a tensiunii arteriale.

Conform tradiției și anul acesta elevii
secţiei germane ai Școlii gimnaziale
“Nestor Oprean”nr.2
sărbătoresc
Fasching-ul.
Nerăbdători și plini de entuziasm,
elevii ciclului primar, cât și cei mai mici
de la grădinița cu predare în limba
germană, au venit mascați în ultima
zi de școală a semestrului I. Cowboy,
albinuțe, Zorro, indieni , diferite
personaje din povești și desene animate
au împodobit atmosfera acestei zile
mult așteptate. Prin jocuri educative,
dans, cântece și alte activități atractive
s-a desfășurat evenimentul îndrăgit de
copii. Elevii clasei a III-a, îndrumați de
doamna învățătoare Toth Erna, au vizitat
colegii de aceeași vârsta de la Școala
gimnazială ,,Theodor Bucurescu”, clasa
a III-a A prof.Nacov Daniela, în cadrul
proiectului de parteneriat educational
“Porţile prieteniei”. S-au prezentat
măștile și obiceiul Fasching-ului
sărbătorit de elevii secţiei germane. Cele
două clase au confecţionat împreună
bentițe cu penaj indian.
,,Când regele nu e acasă” sau
,,Călătoria cu caleașca” sunt doar două
dintre jocurile atent alese de către
cadrele didactice, care predau la ciclul

gimnazial (secția germană) și de care
s-au bucurat elevii claselor V-VIII în
după-masa aceleași zile.Și ei și-au dat
silința să se costumeze cu măști cât mai
originale și să participle la Fasching.
Punctul culminant al petrecerii a fost
când, în timpul prezentării costumelor
(măștilor) printre elevi s-au strecurat
profesorii , și ei mascați, reprezentând
diferite personaje. Concursuri , dansuri
și ,,Concertul păpușilor din șosete” au
contribuit mult la crearea unei atmosfere
plină de voie bună. Drept răsplată pentru
modul civilizat în care au participat
elevii la această acțiune și pentru că așa
spune tradiția, fiecare participant a fost
răsplătit cu două gogoașe.
Scopul acestei activități extrașcolare
este acela, de a păstra tradiția sărbătoririi
Faschingu-lui și de a transmite tinerei
generații acest obicei, dar și de a oferi
elevilor șansa de a petrece timpul lor
liber într-un mod destins cu colegii din
alte clase.
Această acțiune nu putea avea loc
dacă nu eram sprijiniți și de către părinții
acestor copii. De aceea, doresc să le
mulțumesc pe această cale părinţilor și
nu în ultimul rând colegilor mei învăţători
şi diriginţilor, care s-au implicat și au pus
mult suflet în organizarea și desfășurarea
Fasching-ului din anul acesta.
ROOSZ - SUBA RAMONA
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În cadrul proiectului “Reabilitarea a
15 km de străzi în orașul Sânnicolau
Mare” în cel mai scurt timp vom avea
licitații pentru lucrări pe mai multe străzi.
Un prim pachet este format din:
• str. Avram Iancu
• str. Ion Creangă
• str. Libertății
Pe aceste străzi din bugetul local vor fi
executate trotuare, podețe, drumuri și
rigole. Aceleași lucrări vor fi executate
tot din bugetul local și pe un al doilea
pachet de străzi:
• str. Caransebeș
• str Gheoghe Barițiu
• str Cloșca
Al treilea pachet de străzi unde se vor
executa aceleași lucrări este format din:
• str. Ciprian Porumbescu
• str. Ion Luca Caragiale
Pentru străzile pe care se execută
drumul și podețele prin PNDL, trotuarele
sunt realizate din bugetul local. Este
vorba despre:
• str. Victor Babeș
• str. Fântâna de Piatră
• str. Cluj
• str. Aurel Popovici

Achiziționare autocisternă și
tractor dotat cu tocător resturi
vegetale, lamă de zăpadă, remorcă,
braț telescopic pentru tăiat iarba.
Dorim să achiziționăm aceste utilaje
moderne din fonduri europene. Am
depus deja un proiect transfrontalier cu
orașul Kikinda din Serbia.
Gestionarea câinilor fără stăpân.
Gestionarea câinilor fără stăpân este o
problemă prioritară pentru noi. Avem un
contract cu o firmă de specialitate din

INVESTIȚII NOI: LUCRĂRI
Vor fi amenajate locuri de parcare în
orașul Sânnicolau Mare la intersecția
străzilor Nistor Oprean cu Mihai
Viteazu, în curtea blocurilor.
Amenajare trotuare și accese la
proprietăți pe str. Oituz. Pe această
stradă abia anul trecut în toamnă
s-a rezolvat problema conductei de
apă, care era spartă de ani de zile, și
problema cannalizării. Urmează acum
amenajarea trotuarelor și acceselor la
proprietăți. Drumul va fi reparat în căteva
locuri unde este necesar.
Va continua pietruirea străzilor
cu pământ. Se va începe cu pietruirea
străzii Teodor Bucurescu, și în măsura
fondurilor disponibile se va continua
și cu alte străzi. Lucrările vor începe
imediat ce vremea va fi favorabilă.
Reparații
capitale
drumuri
asfaltice și reparații străzi pietruite
Extindere clădire primărie prin
amenajarea unei săli de așteptare
SPCLEP. Ne dorim ca oamenii care vin

pentru buletine să aibe condiții civilizate
de așteptare, motiv pentru care se va
construi o sală adecvată.

policlinică și cea de lângă Școala
Gimnazială nr.1. În zonă se impunea
amenajarea unor parcări moderne.

Amenajare acces tip către
imobilele care nu au beneficiat de
accese aflate pe străzile reabilitate.
În urma solicitărilor cetățenilor, îi
informez, pe cei care care au avut locuri
de casă pe străzile reabilitate și care
au început ulterior construcția unei
case, că după obținerea autorizației
de construcție pot cere la primărie
amenajarea podețului. Acesta va fi
plătit de primărie pentru că așa este
corect, dacă celorlalți de pe stradă li s-a
construit gratuit și cei care vin ulterior
să aibă același regim. Subliniez însă
că podețul se face doar după obținerea
autorizației de construcție, că vor fi de
tipul și dimensiunea celorlalte de pe
stradă și doar pe străzile deja reabilitate.

Amenajarea anexă și nocturnă la
terenul de tenis situat in Parcul Copiilor
din orașul Sânnicolau Mare
Amenajare curte interioară primărie
Reabilitarea clădirii de pe str.
Șaguna nr. 29. Această clădire se află
în proprietatea primăriei și ne dorimsă
mutăm acolo sectorul de construcții
și cel de spații verzi, care în prezent
funcționează în locații provizorii.

Reabilitare și amenajare parcare
str. Victor Babeș, pe ambele sensuri,
până la intersecția cu str. Doctor C.
Georgescu.
Pentru ca reabilitarea
străzii Victor Babeș să fie completă
vor fi reabilitate și parcările de lăngă

ACHIZIȚII

Arad, care periodic ridică animalele fără
stăpân de pe domeniul public. Facem pe
această cale apel către populație, să își
țină animalele în curți, să nu le lase să se
plimbe singure pe stradă deoarece este
considerat vagabondaj, se pedepsește
cu amendă, iar câinele poate fi ridicat de
hingheri. De asemenea, în condițiile în
care există câini lăsați în afara curților, nu
putem să ne dăm seama care sunt câinii
fără stăpân și care doar vagabondează
cu permisiunea proprietarilor. Actuala
lege obligă proprietarii de câini fără

pedigree să își sterilizeze animalele. În
condițiile în care câinii nu sunt sterilizați,
iar proprietarii aruncă puii nedoriți pe
domeniul public, în ciuda eforturilor
constante ale Primăriei, fenomenul
câinilor fără stăpân nu va dispărea.
Este important de știut că, în realitate,
câinii fără stăpân nu ajung să facă pui
pe domeniul public deoarece sunt
ridicați de ecarisaj, populația de câini
fără stăpân este întreținută exclusiv
prin abandon. Gestionarea câinilor cu și
fără stăpân rămâne o prioritate pentru

PROIECTE

construcția unei creșe. Realizăm acum
proiectul tehnic și dacă nu se identifică
o linie de finanțare vom încerca să o
construim din bugetul local. Îmi dorec
foarte mult ca și la Sânnicolau Mare să
existe creșă.

Expertiză
tehnică
reabilitare
zona centrală oraș Sânnicolau Mare.
Zona centrală a orașului are o vechime
de câteva decenii deja și cred că trebuie
să ne gândim la reamenajarea ei. Ne
dorim un centru nou și modern dar pe
fonduri europene. Sper să reușim acest
lucru.

Expertiză
tehnică
pentru
reabilitarea cladirii Școlii Gimnaziale
nr. 1 Teodor Bucurescu. Cu siguranță
clădirea școlii nr. 1 este una dintre cele
mai frumoase din oraș, și îmi doresc
foarte mult să reușim renovarea fațadei
clădirii. Noi facem proiectul și încercăm
accesarea de fonduri europene.

Proiectare pentru modernizarea a
12 km de străzi în orașul Sânnicolau
Mare. Încercăm să accesăm fonduri
guvernamentale pentru încă 12 km
de străzi, deoarece fonduri europene
nu se mai dau pentru drumuri. În
aceste condiții finanțăm proiectarea
tehnică
pentru
aceste
străzi.

Expertiză
tehnică
pentru
reabilitarea unui ștrand. Pentru ștrand
există două variante, cea a ștrandului
rece sau cea a ștrandului termal. Încă nu
am stabilit care este mai potrivită.

Proiect tehnic pentru reabilitarea
interioară a castelului Nako. Am
reabilitat castelul în exterior și ne
dorim foarte mult să avem un muzeu
acolo. Realizăm un proiect tehnic tot
în perspectiva unui proiect pe fonduri
europene și nu din bugetul local.

Proiect tehnic pentru construcție
creșă. Încercăm de mai mulți ani de zile
accesarea unei linii de finanțare pentru

Proiect tehnic pentru reabilitarea
teatrului de vară. Având în vedere că
teatrul de vară găzduiește majoritatea

Activitatea sportivă
În ceea ce privește bugetul local pe
lângă lista de invetiții, mai putem vorbi de
exemplu despre capitolul sport. Clubul
Sportiv Unirea își va continua și în 2016
activitatea între aceleași coordonate ca
și până acum. Vor rămâne active aceleași
secții sportive. Sperăm că echipa de
handbal seniori care în prezent ocupă
locul I în liga a IV-a maghiară să poată
promova într-o ligă superioară.

culturală vom merge pe cealeși
evenimente din anii trecuți cu care
sânmiclăușenii s-au obișnuit deja.

marginea orașului, deoarece nu am vrut
să-i plantăm plopi în zonele centrale.

În

ceea

ce

Activitatea culturală
privește activitatea

Zone verzi
La capitolul zone verzi ajungem,
din an în an să fim tot mai îndrăzneți .
Anul acesta ne-am propus plantarea a
3000 de copaci. Plantarea va începe pe
strada Popa Șapcă. Împortant este de
menționat că am primit o sponzorizare de
2000 de plopi de la o firmă din Ungaria.
Aceaștia au fost plantați pe drumul spre
stația de epurare și încă câteva locații la

Reabilitare drumuri agricole.
La fel ca în fiecare an dorim să venim
în sprijinul producătorilor agricoli prin
reparații și amenajări de drumuri.
Amenajare parcare autoturisme
pe str. Negru Vodă nr. 7 (în fața SC
Gosan SA și SC Aquatim SA). Având
în vedere că vin foarte mulți oameni
să plătească apa sau gunoiul, este
necesară amenajarea de parcări noi.
De asemenea îmi doresc și reabilitarea
fațadei clădirii, care este în proprietatea
primăriei.

Primărie, iar pe lângă acțiunile deja
începute, vom demara o campanie de
informare despre ce înseamnă deținere
responsabilă a animalelor.
Grup statuar, cuplu nobiliar Berta și Kalman Nako. Ne dorim să
continuăm îmbogățirea patrimoniului
de monumente al orașului cu aceaste
statui în fața Castelului Nako.
Extidere iluminat străzi în oraș
(Extravilan, Comloșului, FNC, Aurel
Vlaicu și Gruia lui Novac)

evenimentelor majore din oraș, luăm în
considerare modernizarea lui.
Proiect tehnic pentru dotare
cu aparatură la secțiile pediatrie,
ginecologie, interne, chirurgie ale
spitalului orășenesc. Spitalul din
Sânnicolau Mare rămâne pentru noi o
prioritate și ne dorim accesarea unor
fonduri europene pentru modernizarea
și dotarea lui.
Proiect tehnic pentru amenajarea
unui teren de sport în Satul Nou.
Dacă reușim accesarea de fonduri
euopene, dorim amenajarea unui teren
de sport în cartierul Satu Nou, unde
tinerii să practice minifotbalul.

Asociații nonprofit
La fel ca și în anii anteriori vom finanța
activitățile celor mai importante asociații
din oraș, pentru organizarea activităților
deja consacrate.
Biserici și culte
Vom sprijini și în acest an bisericile
din oraș. Am identificat la fiecare biserică
problemele cu care se confruntă și am
alocat fonduri pentru a le sprijini.

primar , DĂNUȚ GROZA
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Flori pentru toate doamnele și domnișoarele

Ziua de 8 Martie este una specială
și mult așteptată de toate femeile din
lume. Este ziua în care se serbează, prin
respect și cuvinte frumoase, cele mai
nobile și sensibile ființe de pe pământ,
fără de care, lumea nu ar mai avea sens.
Datorită importanței femeii în societate
și al rolului acesteia pentru bunul mers al
comunității în care trăim, în urmă cu opt
ani, Primăria orașului Sânnicolau Mare
a inițiat o frumoasă acțiune prilejuită de
sosirea primăverii. De atunci, în fiecare
an, între 1 și 8 Martie, o echipă formată
din tineri voluntari împarte tuturor
doamnelor și domnișoarelor, fie un
mărțișor, ca simbol al venirii primăverii,

fie o floare ca semn al prețuirii frumosului.
A devenit, deci, deja o tradiție ca,
în primele zile ale lunii martie, la ușa
fiecărui locuitor sânmicăușean să bată
cineva pentru a oferi o floare mamelor
sau bunicelor. Și anul acesta, această
activitate s-a finalizat cu mult succes.
Echipa organizației de tineret a PNL din
Sânnicolau Mare, împreună cu domnul
primar Dănuț Groza, domnul viceprimar
Radu Asaftei și consilieri locali, au
colindat pe toate străzile și cartierele
din oraș, împărțind tuturor doamnelor
și domnișoarelor câte un trandafir, în
semn de prețuire pentru ceea ce fac ele
pentru copiii lor, pentru familiile lor, și,

de ce nu, pentru întreaga comunitate.
Ziua de 8 Martie este una specială
și mult așteptată de toate femeile din
lume. Anul acesta, nu au fost uitate
nici pensionarele care își duc zilele la
azilul de bătrâni, Casa bunicilor. Câțiva
tineri, însoțiți de domnul viceprimar, au
călcat pragul acestui loc, oferind câte
un trandafir bunicelor noastre care și-au
primit oaspeții cu brațele deschise, cu
zâmbetul pe buze și cu lacrimi în ochi.
Emoțiile au fost vădite, dat fiind faptul
că, nimeni nu credea că, într-o zi atât de
specială, cineva le va oferi și lor,
un
simbol al primăverii.
Trebuie să mulțumim prin intermediul

ziarului local domnului primar Dănuț
Groza, dar și tuturor acelora care și-au
făcut timp liber și, ca voluntari , ne-au
adus, nouă, femeilor din Sânnicolau
Mare, o rază de lumină în case, o urare
la început de primăvară, un gând frumos
și un trandafir minunat.
Dorim și noi, redacția Monitorului,
tuturor doamnelor și domnișoarelor,
mamelor și bunicelor, o primăvară plină
de sănătate, raze de soare în suflet,
pace și armonie în case!
MR
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SĂ NU UITĂM SĂ IUBIM ROMÂNEȘTE! “ Dragobetele sărută fetele”
O sărbătoare românească mult
așteptată este aceea a Dragobetelui,
o zi închinată celui mai frumos și nobil
sentiment de pe pământ, IUBIREA.
Dragobetele are rădăcini ancorate în
spiritul rural, spațiu mirific, unde această
zi, în special în trecut, era încărcată
de semnificații. În diverse zone ale țării
noastre, această sărbătoare a dragostei
era prăznuită cu multă seriozitate, prin
purtarea de haine curate și culegerea
de ghiocei și viorele, ca semn al vestirii
sosirii primăverii. Pentru cei care nu
știu, până anul acesta, în România,
Dragobetele nu avea asociat niciun
simbol. Începând din luna februarie, însă,
a anului în curs, în urma unei campanii
de promovare a valorilor tradiționale
românești, organizată de Petrom,
Dragobetelui i s-a ales, ca simbol
reprezentativ, UNIUNEA. Simbolul ales,
Uniunea, trimite către ritualul păsărilor

care, în acea zi, își căutau și își găseau
perechea pe viață. Ele erau primele care,
odată cu dezmorțirea naturii și apariția
unui nou anotimp de primăvară, dădeau
tonul întregului ritual de trezire la viață,
prin iubire.
Astfel, în spiritul sentimentului iubirii și
a înțelegerii dintre oameni, în data de 24
februarie, la Muzeul satului din Timișoara
a avut loc o frumoasă activitate la care au
fost invitate și 16 senioare ce fac parte
din asociația pensionarilor din orașul
nostru, Seniorii Sânmiclăușeni. Invitația
a venit din partea doamnei dr. etnolog
Maria Mândroane. La eveniment, alături
de pensionarele noastre au participat
senioare timișorene, dar și elevi ai
Liceului de Arte care au expus, în cadrul
unei expoziții interesante, mai multe
desene. Elevii au fost coordonați cu
răbdare de doamnele profesoare Lavinia
Șerban și Daniela Perciun. Atmosfera a

fost una degajată, încărcată de spiritul
sărbătorii Dragobetelui, iar locul ales,
Muzeul satului, a făcut din această
activitatea una și mai specială.
Un moment deosebit l-a reprezentat
faptul că, exact în această zi frumoasă
pentru români, doamna etnolog Maria
Mândroane și-a sărbătorit ziua de
naștere. Domnul primar Dănuț Groza,
care a însoțit grupul din Sânnicolau Mare,
i-a înmânat doamnei organizatoare
un buchet de flori, adresându-I câteva
cuvinte și mai ales, mulțumindu-i pentru
invitație.
Nu a lipsit nici doamna președintă
a asociației Seniorii sânmiclăușeni,
Szep Margareta, care ne-a declarat
următoarele : “M-am simțit de-a dreptul
onorată să fiu invitată, alături de alte
colege din asociație la acest eveniment.
Participarea și prezența noastră la
Muzeul satului din Timișoara, a fost

una de bun augur, având în vedere că
ne-am simțit minunat alături de gazdele
perfecte. Sper ca această colaborare
dintre noi și seniorii din Timișoara să
continue. Țin să mulțumesc, pe această
cale, doamnei Maria Mândroane, dar și
domnului primar Dănuț Groza care ne-a
însoțit. ”
Evenimentul s-a bucurat de un
real succes, toți cei prezenți s-au
simțit minunat, au invățat să iubească
românește, au schimbat gânduri și au
admirat desenele expuse de mai mulți
elevi.
Felicitări organizatorilor și, de ce
nu, așteptăm o altă propunere de
participare, la acțiuni care să ofere
sufletului momente unice.
MR

SUBUNITATEA DE POMPIERI SÂNNICOLAU MARE

Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență la unități de învățământ și locașuri de cult
Începând din luna februarie, cadre din
subunitatea de pompieri din Sânnicolau
Mare, condusă de domnul comandat
Simici Zoran , au demarat o serie
de activități de educare și instruire în
domeniul situațiilor de urgență la unități
de învățământ și locașuri de cult, atât
în Sânnicolau Mare, cât și în localitățile
limitrofe. Subunitatea de Pompieri, pe
lângă intervențiile din orașul nostru, mai

intervine în alte 34 de localități, inclusiv:
Biled, Gelu, Beba-Veche, Comloșu
Mare, gestionând, astfel, situațiile de
urgență apărute.
Obiectivul pompierilor din Sânnicolau
Mare este acela de a ajunge cu acțiuni
instructive în toate unitățile de învățământ
din oraș, dar și la toate lăcașurile de
cult. În acest sens o primă acțiune a
avut loc în data de 25.02.2016, când

subunitatea de Pompieri din Sânnicolau
Mare a executat un exercițiu cu forțele
și mijloacele locale în terenul de sport
al Liceului Teoretic Ioan Jebelean din
oraș. În data de 03.03.2016, pompierii
au vizitat cladirea Grădiniței PP1, de
pe strada Decebal, unde au desfăsurat
de asemenea acțiuni demonstrative
specifice. Acest program va continua pe
parcursul lunii martie.

O altă activitate deosebit de
interesantă
pentru
cetățeni
s-a
desfășurat în data de 28.02.2016, cu
ocazia sărbătoririi zilei protecției civile
la sediul subunității de Pompieri din
Sânnicolau Mare. A fost organizată Ziua
Porților Deschise. Cu această ocazie
specială, s-au prezentat tehnica de
intervenție, autospecialele și un exercițiu
demonstrativ.

Vizita pompierilor la Grădinița PP1, clădirea de pe strada Decebal

Ziua Porților Deschise la Subunitatea de Pompieri Sânnicolau Mare

Exerciții de intervenție la Liceul Teoretic Ioan Jebelean

Ziua Porților Deschise la Subunitatea de Pompieri Sânnicolau Mare

