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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. 0744642463
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Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM COLECTAREA SELECTIVĂ 

A DEȘEURILOR ȘI 
DECLARAREA NUMĂRULUI 
CORECT DE PERSOANE 
POT ÎNGHEȚA PREȚUL 
SERVICIULUI DE 
SALUBRITATE
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LUCRĂRILE DE REABILITARE A STRĂZILOR
CONTINUĂ ÎNTR-UN RITM ALERT

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

execută cu personal calificat lucrări  de
• lucrări de DEZINSECTIE – DERATIZARE – DEZINFECTIE
• FORARE ORIZONTALĂ (subtraversări, conducte de apă și 

canalizare) - până la 15m
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre) - până 

la 110m adâncime
• INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE
• MONTARE, REPARARE și PUNERE ÎN FUNCȚIE de centrale 

termice de apartament  cu putere de până la 2500kw și scară, 
aparate de aer condiționat  

• Relații și programări la tel. 0256/371667 sau  0723 170 607 
zilnic între orele 08-14

S.C. GOSAN S.R.L.
cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Negru Vodă, nr.7

• Vând congelator cu 7 sertare, aragaz 
cu 4 ochiuri, butoi pt. Vin 100 l, mașină 
de smicurat porumbul, electrică. 
Tel. 0356371107

• Vând teren arabil în Sânnicolau 
Mare, 4 ha, intravilan 1188,parcela 2, 
întabulat.
Tel. 0256370390 sau 0766665085

•Vând casă, str. Ion Creangă, nr.12, 4 
camere.
Tel. 0727020830     

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

• Schimb locuință(proprietate 
personală)din Timișoara, str. 
Memorandului nr.66(cartierul III 
Bălcescu)compusă din 1 cameră, 
bucătărie, baie, antreu, cămară – 
42mp, branșament  Eon gaz spre 
aprobare, cu locuință similară în 
Sânnicolau Mare.  
Tel. 0723691023

• De vanzare loc de casa in suprafata 
totala de 1380 mp, str. Andreica. 
Tel. 0725409547 sau 0762250958

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

• Vând loc de casă str. Orăștie, nr.10, 
suprafața 1475 m2, preț negociabila. 
Tel. 0256371612

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

• Casa de vanzare la pret convenabil, 
3 dormitoare, 1 sufragerie mica, hol, 
2 spaisuri, 2 bucatarii, centrala pe 
gaz, o teracota, veranda, termopane, 
izolata, livada cu pomi, 3 anexe, garaj, 
teren 1665 mp. Tel. 0728977356

• Sarafolean Ovidiu (IDU) – Reparații 
Moto – vă oferă la cele mai bune 
prețuri servicii de calitate maximă 
de amenajare spații verzi, tunderea 
gazonului și  a gardului viu. 
Tel.  0729593411  

• Vând casă + spațiu comercial pe 
strada Horea nr. 33.  
Tel. 0726310137

• De închiriat spațiu comercial 
ultracentral.  
Tel. 0744696207

• Schimb pe apartament sau vând 
casă în Sânnicolau Mare, str. Horia, 
nr.72, total suprafață 1400mp. 
Tel. 0741435467  

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

• De vanzare, casa cu 6 camere, 2 
holuri, anexa si gradina, situata in 
Sannicolau Mare str. Sadoveanu 
nr.16, in suprefata totala 1380 mp, 
ocupabila imediat. pret 30000 euro, 
negociabil 
Tel. 0725409547 sau 0762250958

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

• Vând casă parter și mansardă, 
brutărie, garaj, piscină, preț 
negociabil, str. Oituz, nr.44, 
Sânnicolau Mare.
Tel. 0723358711  

Marți 19 aprilie ora 1400 va 
avea loc la sala de sport “Ioan 
Morar” tradiționala întâlnire de 
paști a membrilor ascociației. 
Vor fi discutate probleme ale 
asociației și ale orașului. De 
asemenea participanții vor 
primi un cadou de la iepuraș.

Participarea este doar pe bază 
de invitație. Invitațiile se pot 
ridica  de la sediul asociației din 
Castelul Nako,în zilele de  Luni, 
Marți, Miercuri, Joi și Vineri 
din data de 4 aprilie până în 
data de 15 aprilie. Pentru a 
putea ridica invitație trebuie să 
aveți la dumneavoastră carnetul 
de membru vizat la zi.

VĂ AȘTEPTĂM!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII 
SÂNMICLĂUȘENI

Prețul plătit pentru ridicarea 
gunoiului riscă să crească la Sânnicolau 
deoarece, în ciuda campaniilor de 
informare ale GOSAN-ului, mai 
mulți cetățeni fie declară mai puține 
persoane, fie refuză să colecteze 
selectiv. Se fac eforturi pentru păstrarea 
prețului actual, însă comportamentul 
cetățenilor este decisiv în acest sens. 
În mod normal, o persoană generează, 
în medie, 7 kg de gunoi pe săptămână, 
ceea ce reprezintă mai puțin de un 
sfert din volumul pubelei, astfel că se 
poate vedea foarte ușor locurile în 
care gunoiul este umflat deoarece se 
aruncă neselectat sau locurile unde se 
aruncă gunoi de la mai multe persoane. 

Apelăm la corectitudinea cetățenilor 
și la vigilența administratorilor de 
bloc deoarece este nedrept ca toată 
lumea să suporte un preț mai mare 
fiindcă există cetățeni care refuză să 
respecte contractul semnat pentru 
serviciul de salubritate. Vă rugăm luați 
în considerare următoarele aspecte 
atunci când aruncați deșeurile rezultate 
din gospodării:

• gunoiul se selectează înainte de 
a-l  pune în europubelă; pentru 
reducerea volumului de gunoi, 
gunoiul menajer nu se amestecă 
cu deșeuri reciclabile (pet, 
hârtie, carton, doze de aluminiu); 

• dacă în pubela este mai mult 
gunoi decât numărul de 
persoane declarate, cantitatea 
în plus se va plăti (factura) 
începând cu următoarele 
săptămâni. Vă rugăm să  scoateți 
pubela pentru golire conform 
graficelor stradale pentru a nu 
se ivi discutii sau neînțelegeri 
privind cantitatea de gunoi din 
pubelă;

• în pubelă  nu  se  vor  arunca 
resturi vegetale, iarbă, deșeuri 
din construcții sau  cenușă. În 
cazul în care se vor regăsi în 
pubelă aceste tipuri de deșeuri, 
nu se va ridica pubela.

De asemenea vă aducem 
la cunoștință că deșeurile rezultate din 
construcții, deșeurile  vegetale, precum 
și crengile  rezultate în urma curățirii 
pomilor sau a corzilor  rezultate în  urma 
tunderii  viței  de  vie, pot fi transportate 
și depozitate gratuit de către cetățeni 
pe platformele amenajate lângă F.N.C. 
Contra  cost  pot  fi  transportate  de către 
S.C. Gosan, la cerere. Pentru  informații 
suplimentare vă rugăm să contactați 
reprezentanții GOSAN la următoarele 
numere de telefon: 0256 371667,  0256 
371668  sau  0735230930.

LOREDANA LUNGU

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ȘI DECLARAREA NUMĂRULUI CORECT DE 
PERSOANE POT ÎNGHEȚA PREȚUL SERVICIULUI DE SALUBRITATE

Sâmbătă, 2 aprilie 2016, Biserica 
Catolică din Sânnicolau va răsuna pe 
acordurile unui concert dedicat marelui 
compozitor Béla Bartók, la împlinirea a 
135 de ani de la nașterea sa. Evenimentul 
va fi deschis la ora 18 de către trioul 
Mentés Másként de la Seghedin care 
va delecta publicul cu muzică populară, 
pentru ca mai apoi, Formația de 
Cameră a Filarmonicii din Arad și Corul 
Filarmonicii de Stat din Budapesta să 
aducă în fața celor prezenți o colecție de 
piese deosebite precum George Enescu 
– Baladă pentru vioară, interpretată de 
violonistul timișorean Lucian Petrila, 
Bartók Béla – Divertimento, Kodály 
Zoltán – Isus și zarafii, Gyöngyösi 
Levente – Gloria a Missa Lux et Origo, 
Bartók Béla – Amurg și Orbán György 
– Cor mundum. Formația de Cameră 
a Filarmonicii din Arad va evolua sub 
bagheta dirijorului Cristian George 
Neagu, iar Corul Filarmonicii de Stat din 
Budapesta sub cea a dirijorului Somos 
Csaba. Înainte de concertul omagial, la 
ora 16 va fi deschisă expoziția Bartók 
realizată de europarlamentarul Sógor 
Csaba cu sprijinul Arhivei Bartók de la 
Budapesta, iar la ora 17 va avea loc o 
depunere de coroane la statuia Bartók, 
operă a sculptorului Aurel Gheorghe 

Ardeleanu și la bustul compozitorului 
realizat de regretatul sculptor timișorean 
Jecza Péter. Întreaga festivitate 
omagială a 135 de ani de la nașterea 
celebrului compozitor este organizată de 
Asociația Pro Bartók Sânnicolau Mare, 
în parteneriat cu Primăria orașului și 
Biserica Romano Catolică Sfânta Tereza 
de Avila. Sponsorii fără contribuția cărora 
nu ar fi fost posibil evenimentul sunt: 
Asociația Communitas Cluj Napoca, 
Farmacia Helleborus, Biroul notarilor 
publici, Zoppas Industries Romania, SC 
Automec SRL, SC Tifel SRL și Farmacia 
Farmado. Accesul publicului la concert 
și la festivități este liber, fiind așteptate 
toate persoanele interesate de muzica 
și persoana compozitorului Béla Bartók. 

LOREDANA LUNGU

Concert omagial Béla Bartók la Biserica 
Catolică din Sânnicolau Mare

Rețeaua de apă potabilă și cea de 
canalizare sunt una dintre prioritățile 
oricărei localități și nu pot lipsi din 
infrastructura unui oraș cu aspirații 
europene cum este Sânnicolau Mare. 
După cum știți, prin asocierea Primăriei 
orașului cu operatorul regional SC 
Aquatim, s-a reușit ca în ultimii ani să 
se reabiliteze o mare parte din rețeaua 
existentă și chiar să se extindă într-o 
mare proporție. Această asociere a fost 
una de real succes și de ea a beneficiat, 
în primul rând, cetățeanul. Vă putem 
informa că această colaborare se ridică 
la un nou nivel, prin accesarea unui nou 
proiect care implică extinderea rețelei 
de canalizare pe absolut toate străzile 
din oraș. Străzile pe care încă nu s-a 
introdus canalizarea sunt cuprinse în 
noul pachet și sânmiclăușenii vor avea 
acces la canalizare în proporție de 
100%. De asemenea, va fi reabilitată 
și rețeaua de apă potabilă pe o mare 
parte dintre aceste străzi și chiar pe 

unele pe care, deja canalizare, există. 
Așa cum spuneam, proiectul este 

deja o certitudine, fiind foarte aproape 
momentul începerii propriu-zise a 
lucrării. Desigur, amploarea lucrărilor 
este una semnificativă, motiv pentru 
care, termenul de finalizare a fost fixat 
pentru anul 2020. Deci, până la finele 
acestul deceniu, Sânnicolau Mare va 
avea pe toate străzile, atât rețea de 
canalizare, cât și rețea de apă potabilă 
reabilitată, care, suplimentate de o 
stație de epurare modernă, vor asigura 
buna funcționare a acestui serviciu 
pentru zeci de ani de aici înainte. 

Lista străzilor 
cuprinse în noul 

pachet de lucrări o 
puteți găsi în pag 3. 

MCC

SÂNNICOLAU MARE VA AVEA 
CANALIZARE PE TOATE STRĂZILE 

SC Aquatim va începe un pachet 
de lucrări pe 51 de străzi din oraș

• Angajez urgent infiermieră la Căminul de bătrâni “Casa Bunicilor“ din Sânnicolau Mare, valabil doar pentru femei între 36-
50 ani, cu suflet mare(se lucrează în 2 schimburi). Salariu 1500 lei.  Tel. 0766282340
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LUCRĂRILE DE REABILITARE A STRĂZILOR
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În această perioadă, se lucrează 
intens în mai multe zone din oraș la 
amenajarea străzilor. Așa cum vă 
spuneam, accentul cade în acest an pe 
reabilitarea drumurilor și trotuarelor. Un 
proiect amplu, aproape de finalizare, 
este cel cu finanțare din PNDL. Strada 
Petru Maior a fost asfaltată, la fel ca și 
strada Fântâna de Piatră, pe aceasta 
din urmă, urmând să fie finalizate 
accesele și rigolele de apă pluvială. Țin 
să precizez că din acest proiect sunt 
finanțate doar accesele și asfaltul, dar, 
pentru că ne dorim ca fiecare stradă să 
aibă parte de un pachet complet, vor fi 
și trotuarele reabilitate, dar cu finanțare 
din bugetul local. Din același proiect, pe 
strada Aurel Popovici s-a turnat deja un 

strat de asfalt, urmând turnarea stratului 
final și amenajarea acceselor și rigolelor. 
La fel, trotuarul va fi realizat cu finanțarea 
Consiliului local. În ultima fază, vor 
fi amenajate străzile Cluj și Andrei 
Mureșanu. Pe aceasta din urmă, mai 
trebuie turnat asfaltul. Putem, deci, 
spune, că ne apropiem cu pași repezi de 
încheierea acestui proiect. 

Se mai lucrează pe strada Alexandru 
Vlahuță, unde au fost realizate cu 
finanțare din bugetul local trotuarele și 
accesele. Urmează asfaltarea drumului, 
însă, după ce vor fi finalizate lucrările 
la rețeaua de apă și canal de către SC 
Aquatim.

primar , DĂNUȚ GROZA

S-au asfaltat străzile Petru Maior, Aurel Popovici și Fântăna de Piatră

Str. Fântâna de piatră

Str. Aurel Popovici
Str. Petru Maior

De puține ori m-am adresat 
dumneavoastră, locuitorilor din 
Sânnicolau, cu privire la probleme 
sau aspecte care afectează negativ 
activitatea administrației publice pe 
care o conduc în orașul nostru. Asta 
pentru că, în calitate de primar, am 
încercat și am reușit aproape de fiecare 
dată, să vin în fața dumneavoastră cu 
soluții, să vă anunț de diverse probleme 
prezentându-vă întotdeauna și o 
rezolvare. Din păcate, în ultima perioadă, 
m-am confruntat și cu siguranță mă voi 
confrunta în continuare având în vedere 
alegerile care se apropie, cu o campanie 
de denigrare extrem de agresivă, 
condusă de câțiva oameni supărați că 
nu și-au găsit locul într-o echipă cinstită. 
Problema nu este că ei aruncă noroi în 
mine, problema este că, în obsesia lor 
de a-mi face rău, murdăresc activitatea 
Primăriei și numele orașului nostru, 
fără vreo jenă că din cauza lor ajungem 
subiect de bârfă pentru unii sau alții prin 
județ. Cu o parte dintre ei, Primăria ca 
instituție și funcționarii din Primărie sunt 
deja în proces, deoarece minciunile 
și dezinformările sistematice au făcut 
atât de mult rău încât pierde orașul și 
cetățenii lui. În această situație, dragi 

cetățeni, nu pot să vă spun decât că 
rămân la dispoziția dumneavoastră, ca 
întotdeauna, prin audiențe, întâlniri, la 
evenimente sau chiar pe stradă, pentru a 
vă răspunde întrebărilor și nelămuririlor 
pe care le aveți legate de administrarea 
și prioritățile orașului. Monitorul Primăriei 
este un ziar serios, oficial, cu informații 
corecte, nu vreo fițuică finanțată în 
campanie electorală, în care își varsă 
amarul două-trei persoane care susțin 
că fac jurnalism independent. Atunci 
când vreți o informație corectă, cereți-o 
direct de la sursă. Vreți să aflați mai 
multe despre proiectele Primăriei? Veniți 
în audiență, întrebați-mă orice, apelați 
la mediul electronic unde am venit în 
întâmpinarea dumneavoastră, scrieți 
redacției ziarului, căutați-vă răspunsurile 
acolo unde există oameni care se 
pricep, nu cădeți în plasa samsarilor 
de voturi, care la sfârșitul discuției cu 
dumneavoastră, v-au și trecut pe o listă 
de votanți pe care o vând apoi unora 
care visează funcții în Primarie. Iar mai 
presus de toate, indiferent de opinia 
pe care o aveți despre mine ca om sau 
despre activitatea mea, vă rog doar să 
acordați respect Primăriei, Consiliului 
Local și angajaților ei deoarece aceștia 
își dau silința să vă servească așa cum 
știu ei mai bine. Nimeni nu e perfect și 
numai cine nu muncește nu greșește. E 
adevărat că s-au strecurat mici greșeli 

neintenționate, care nu au fost grave și 
care au fost corectate odată semnalate. 
Ce pot spune însă cu mâna pe inimă, 
este că am făcut totul pentru interesul 
orașului și al locuitorilor lui, iar când au 
fost decizii importante de luat pentru 
oraș, m-am consultat cu toți cei care 
au avut un cuvânt de spus, fie că erau 
angajați ai Primăriei, consilieri locali sau 
cetățeni ai orașului. 

Ca de obicei, o dată la patru ani, 
sunteți puși în situația de a discerne 
binele de rău și adevărul de minciună. 
Tot o dată la patru ani, vor veni persoane 
care vă vor spune orice și vor călca orice 
în picioare pentru a vă smulge votul, căci 
așa cum a declarat public una dintre 
aceste persoane, conform viziunii lor, în 
campanie electorală, toate mizeriile sunt 
permise deoarece a doua zi după alegeri 
suntem cu toții prieteni din nou. Eu nu 
cred asta și nu am făcut vreodată așa 
ceva, preocuparea mea rămâne cartea 
de vizită pe care o las orașului, fără să 
am vreo intenție să mă bălăcăresc cu 
persoane care și-au pierdut bunul simț 
și rușinea. Pentru cei rău intenționați, 
faptul că primarul are majoritate în 

Consiliul Local doare și vă spun de ce: 
așa se fac lucrurile importante pentru o 
comunitate. Ca să poți avea o viziune și 
să pui în practică proiecte de anvergură, 
ai nevoie de o echipă. Alături de echipa 
de consilieri a fost posibil să facem tot 
ce am reușit în Sânnicolau, iar cetățenii 
au înțeles asta de fiecare dată și ne-au 
oferit votul lor și pentru primar și pentru 
Consiliul Local. Acum nu e prima dată 
când diverse persoane încearcă să 
reîntoarcă orașul la stadiul de haos de 
prin anii 2000, pentru că ei își doresc 
să dezbine și să stăpânească. Dar 
spre surprinderea lor, cetățenii sunt 
mai informați și mai deștepți decât își 
închipuie. 

Dumneavoastră sunteți cei care 
veți hotărî dacă ce am făcut a fost 
bine, cum tot dumneavoastră veți 
hotărî care este cea mai bună opțiune 
pentru conducerea Primăriei. Eu am 
convingerea că tertipurile murdare și 
diversele minciuni publicate pe bani nu 
vor schimba în vreun fel ceea ce credeți 
despre Primărie și primar. Înainte de 
alegeri promisiunile și vorbele curg din 
toate părțile, dar administrația trebuie 
să meargă mai departe, pentru că noi 
nu împărțim vorbe ca alții, noi suntem o 
echipă care construiește pe o fundație 
curată, nu pe manipulare și minciună. 

primar , DĂNUȚ GROZA

EDITORIAL...
...rămân la dispoziția 

dumneavoastră, ca întotdeauna.

Alături de echipa de consilieri 
a fost posibil să facem tot ce am 

reușit în Sânnicolau

Jandarmeria Română este instituția 
specializată a statului, cu statut militar, 
componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care exercită, în condițiile legii, 
atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 
libertăților fundamentale ale cetățenilor, 
a proprietății publice şi private, la 
prevenirea şi descoperirea infracțiunilor 
şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, 
precum şi la protecția instituțiilor 
fundamentale ale statului şi combaterea 
actelor de terorism.

Jandarmeria Română a luat ființă 
la data de 03 aprilie 1850, când, 
domnul Moldovei de atunci Grigore 
Alexandru Ghica, promulga , prin “Ofis 
domnesc, Legiuirea pentru reforma 
Corpului slujitorilor în jandarmi” ceea 
ce reprezenta în fapt actul de naştere 
al Jandarmeriei Române. La baza 
legii au stat propunerile colonelului 
Pavel Schelliti, care folosea ca model 
Jandarmeria Franceză, la a cea dată 
cea mai modernă şi adecvată formă de 
organizare a poliției de ordine publică .

Dacă “Legiuirea” semnată de 

domnitorul Grigore Alexandru Ioan 
Ghica, la 3 aprilie 1850, poate fi 
considerată actul de naştere , atunci 
Legea promulgată de regele Carol I, la 
1 septembrie 1893, devine cartea de 
identitate a Jandarmeriei Române, ce o 
va individualiza în întreaga ei existență. 
Legea “Gendarmeriei Rurale”, care 
conținea 73 de articole, era completată 
de un “Regulament de aplicaţiune 
al acestei legi asupra Gendarmeriei 
Rurale”, care cuprindea un număr de 
409 articole. Interesante sunt prevederile 
acestei legi, perpetuate în timp până în 
zilele noasdtre, referitoare la organizare 
şi misiuni:

Art.l “Se institue pe toată Întinderea 
regatului un corp de Gendarmerie Rurală 
menit a veghea , în comunele rurale, 
la siguranţa publică, la menţinerea 
ordinei Şi executării legilor . îndeosebi, 
Gendarmeria era însărcinată cu paza 
căilor de comunicaţie. O supraveghere 
neîntreruptă şi o acţiune preventivă 
constituie esenţa serviciului său.”

În anul 2015, în luna decembrie, în 
urma reorganizării Inspectoratului de 

Jandarmi Județean  “General Moise 
Groza” Timiş, la Sânnicolau Mare s-a 
înființat Detaşamentul 5 Jandarmi 
Sânnicolau Mare, cu sediul în localitatea 
Sânnicolau Mare, subunitate care 
are zona de responsabilitate 5 oraşe 
(Sânnicolau Mare, Jimbolia , Deta, 
Ciacova şi Gătaia) şi un număr de 35 
comune cu satele aparținătoare. Mai 
jos voi enumera câteva din misiunile ce 
sunt executate de către Detaşamentul 
5 jandarmi Sânnicolau Mare, în 
conformitate cu legea 550 din 29 
noiembrie 2004:

a) apără, prin mijloacele şi metodele 
prevăzute de lege, viața, integritatea 
corporală şi libertatea persoanei, 
proprietatea publică şi privată, interesele 
legitime ale cetățenilor, ale comunității şi 
ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a 
ordinii publice cu ocazia mitingurilor, 
marşurilor, demonstrațiilor, 
procesiunilor, acțiunilor de pichetare, 
acțiunilor promoționale, comerciale, 
manifestărilor cultural- artistice, sportive, 
religioase, comemorative, precum şi 

a altor asemenea activități care se 
desfăşoară în spațiul public şi care 
implică aglomerări de persoane;

c) execută misiuni de restabilire 
a ordinii publice când aceasta a fost 
tulburată prin orice fel de acțiuni sau 
fapte care contravin legilor în vigoare;

d) execută, la solicitarea 
Inspectoratului General al Poliției 
de Frontieră, pe baza planurilor de 
cooperare, misiuni de asigurare şi 
restabilire a ordinii publice în punctele 
de control pentru trecerea frontierei de 
stat;

e) asigură, în condițiile legii, paza 
sau protecția şi apărarea obiectivelor, 
a bunurilor şi valorilor de importanță 
deosebită, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, şi a obiectivelor aparținând 
Ministerului Administrației şi Internelor, 
stabilite prin ordin al ministrului 
administrației şi internelor;

n) participă la limitarea şi înlăturarea 
consecințelor dezastrelor naturale, 
tehnologice, de mediu sau complexe.

Jandarmeria o necesitate pentru societate

Premergător sărbătoririi Zilei 
Jandarmeriei, care va fi sărbătorită la 3 
aprilie 2016, când se împlinesc 166 de 
ani de la înființarea armei, subunitatea 
din Sânnicolau Mare a organizat în 
data de 18.03.2016, în curtea Liceului 
Teoretic “Ioan Jebelean”, din localitatea 
Sânnicolau Mare o activitate, denumită 
“Ziua Porţilor Deschise”, activitate ce a 
avut drept scop prezentarea atribuțiilor, 
tehnicii şi a misiunilor pe care subunitatea 
noastră le execută, în scopul informării 
corecte a cetățenilor oraşului cu privire 
la meseria de jandarm. Activitatea s-a 
desfășurat în prezența  autorităților 
locale și a unui public numeros, format 
din elevi,  cadre didactice și alți cetățeni 
din oraș. Acțiunea a fost pregătită 
cu minuțiozitate, având în vedere 
importanța acestei zile. Astfel, de 
dimineață, grupuri de jandarmi, frumos 
echipați, și-au făcut simțită prezența în 
curtea liceului, pentru a expune, într-o 
ordine desăvârșită, armele din dotare. 

Timp de aproape o oră, cei prezenți 
au asistat la prezentarea unui program 
special, apreciat prin multe aplauze. 
Jandarmii de la detașamentul 5 au 
dovedit o bună pregătire și  o legătură 
strânsă cu câinii dresați pentru a le fi de 
un real ajutor în prinderea infractorilor. 
Punctul culminant, poate, l-a reprezentat 
demonstrația cu armele din dotare, mai 
precis, tragerea cu arme de foc, moment 
ce a stârnit, din nou, entuziasmul 
publicului. După aceste reprezentații, 
elevii au putut admira toate armele 
expuse, și, mai mult decât atât, s-au 
putut fotografia cu ele, cu câinii sau cu 
jandarmii frumos echipați pentru acest 
special eveniment.  

Activitatea a fost structurată pe 3 
momente şi anume:

1. Prezentarea tehnicii, dotării 
şi misiunilor Jandarmeriei Române;

2. Prezentarea unor tehnici şi 
procedee de autoapărare, folosite 
de jandarmi pe timpul executării 

misiunilor specifice;
3. Prezentarea unui exercițiu 

demonstativ cu câinii de intervenție 
din rasa ciobănesc Belgian(malinois), 
structurat pe 3 momente, după cum 
urmează:
• ataşamentul câinelui faţă de 

conductor şi executarea comenzilor 
de cătrte acesta , la ordin;

• loialitatea câinelui în situaţia în care pe 
timpul executării misiunii de patrulare, 
este găsită o armă albă asupra unei 
personae cu care aceasta încearcă 
să atace conductorul;

• modul de acţiune al echipei canine , în 
situaţia în care o persoană înarmată 
pătrunde cu o armă de foc în incinta 
unei instituţii publice şi deschide focul 
la întâmplare, asupra persoanelor 
aflate în imediata apropiere, 
echipa de intervenţie acţionează 
pentru, dezarmarea, imobilizare şi 
conducerea persoanei pentru luarea 
măsurilor legale.

 Meseria de jandarm, este o meserie 
care nu are program, nu este la fel în 
fiecare zi şi care te solicită fizic şi psihic, 
dar pe care o fac doar acei oameni care 
au calități deosebite, oameni pentru care 
legea şi ordinea nu sunt simple cuvinte, 
din dicționar, sunt valori fundamentale 
fara de care restul oamenilor nu ar putea 
conviețui în societate.

Prin aceste activități am vrut să 
arătăm încă o dată că Jandarmeria, 
este o instituție în slujba cetățeanului 
şi aceasta are în societate un rol foarte 
bine determinat, demonstrând acest 
lucru de-a lungul exisțenței sale şi că 
este mai adevărat ca oricând citatul 
“Dacă Jandarmeria nu ar exista, ea 
ar trebui imediat inventată”, după 
cum spunea Generalul Marcielle.

Comandat Detașament 5 Jandarmi 
Sânnicolau Mare

Căpitan TOMA MARIAN

 În anul 2015 s-a înființat “Detaşamentul 5 Jandarmi Sânnicolau Mare”

 Acțiune demonstrativă organizată cu ocazia “Zilei Jandarmeriei”
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Tradiționalul turneu “Cupa Sânnicolau 
Mare” destinat fotbaliștilor amatori din 
orașul nostrum s-a desfășurat anul 
acesta la mijlocul lunii martie. Organizat 
de Primărie, cu sprijinul Clubului Unirea, 
turneul a strâns la start 12 echipe de câte 
maxim 10 jucători. Condițiile de înscriere 
au ținut de vârsta jucătorilor, minim 18 
ani și de statutul de fotbalist amator. 
La fel ca în fiecare an, s-a dorit a fi o 
competiție adresată celor care practică 
sportul, în general, și în special fotbalul, 
din plăcere și ocazional. Din acest motiv, 
fotbaliștilor legitimați la un club de fotbal 
nu li s-a permis înscrierea. 

Echipele au fost împărțite în patru 
grupe de unde au promovat cele mai 
bune. Au urmat sferturile, semifinalele și 
finala. Sala de sport Ioan Morar a găzduit 
multe meciuri interesante, iar spectatorii 
au avut parte de tot spectacolul și 
drama specifice acestui sport. Desigur, 
ambițiile au fost mari și încleștările dure, 
mai ales că, multe echipe și jucători au 
mai participat și în alți ani, acum fiind 
un moment, poate al revanșei. În final, 
au avut de câștigat toți cei care și-au 
dedicate mișcării și sănătății. 

Dacă în fiecare an, echipa care a 
reprezentat Primăria orașului a fost 

una dintre primele înscrise, însă fără 
rezultate spectaculoase, annul acesta, 
a reușit să câștige turneul, învingând în 
finală echipa Coțofenelor, o altă echipă 
cu o istorie bogată la acest turneu. 

La sfârșitul turneului, domnul primar 
Dănuț Groza a înmânat tuturor diplome, 
iar celor de pe primele trei locuri, cupe și 
premii constând în echipament sportiv. 

În această serie de turnee, 
următoarea oprire va fi cupa destinată 
echipelor de junior, adică fotbaliștilor 
cu vârste între 14-18 ani. Cu siguranță, 
va fi un spectacol la fel de interesant și 
cu toții sunteți invitați să participați ca 

spectatori.  
Clasamentul final:
1. PRIMĂRIA
2. COȚOFENELE
3. DALLAS
4. JANDARMII
Au mai fost acordate premii și 

diplome pentru :
• Cel mai bun jucător: PITULICE 

ALIN
• Cel mai bun portar:  TORSIN 

OLIVIAN
• Premiul fair-play:  PROCHIN 

DANIEL
MCC

CUPA “SÂNNICOLAU MARE“ ediția a III-a
Campionat de fotbal în sală pentru amatori

Continuă plantarea copacilor 
ornamentali pe străzile pe care 

reabilitarea este completă
Unul dintre obiectivele principale ale 

Primăriei în procesul de modernizare 
și înfrumusețare a străzilor, este acela 
de a planta copaci ornamentali în mod 
uniform, de la un capăt la altul al străzii. 
Așa cum am mai scris și cu alte ocazii, 
Primăria va planta copaci ornamentali 
pe străzile complet reabilitate, astfel 
încât, să nu mai fie necesare alte lucrări 
care să pună în pericol copacii. Această 
campanie continuă și în această 
primăvară. Au fost plantați platani pe 
strada 16 Decembrie, de la intersecția cu 
strada Avram Iancu până la intersecția 

cu Drumul Nerăului. Același tip de 
copaci au fost plantați și pe strada Popa 
Șapcă, stradă, de asemenea, recent, 
reabilitată. În total, 500 de platani vor 
crește pe aceste două străzi spre bucuria 
locuitorilor din zonă. Pentru perioada 
care urmează, se dorește plantarea de 
copaci pe străzile Șaguna și Mărășești, 
unde, probabil, vor fi necesar, tot 500 
de pomi. Pentru strada 16 Decembrie, 
în zona unde nu s-au pus platani, se va 
continua cu același tip de copac, care 
există în prezent de la Biserica catolică 
până la Liceul tehnologic. 

Așa cum cetățenii orașului știu, 
Primăria nu își asumă doar plantarea 
acestor copaci, ci și întreținerea lor prin 
udări regulate. Cu toate acestea, toți 
cetățenii sunt rugați să contribuie activ 
la dezvoltarea pomilor, prin udarea și 

protejarea lor. În permanență, angajații 
de la întreținerea spațiilor verzi din 
cadrul Primăriei urmăresc locurile unde 
copacii se usucă sau, din păcate, sunt 
rupți și îi înlocuiesc cu unii noi. 

Au fost plantați 2000 de copaci 
primiți ca donație de către 
Primăria Sânnicolau Mare
Un lucru îmbucurător o reprezintă 

plantarea în oraș a 2000 de plopi în locuri 
special alese. Acești plopi au fost primiți, 
ca o donație, din partea unui om de 
afaceri din țara vecină, Serbia. Acesta, 
împreună cu primarul orașului Mokrin, 
au vizitat Sânnicolau Mare cu ocazia 
zilei naționale, la invitația domnului 

primar Dănuț Groza. Impresionat de 
ospitalitatea sânmiclăușenilor și de 
frumusețea orașului, a decis să facă 
această donație. Important este de 
menționat că plopii aparțin unei specii 
care nu generează acel puf specific cu 
care suntem obișnuiți. Pentru că plopul 
nu este un copac care să se încadreze 
în direcția estetică dorită pentru străzile 
noastre, s-a decis plantarea lor în câteva 
minipărculețe, cum ar fi : drumul din 
spatele FNC, până la stația de epurare, 
drumul înspre deponeu, până la calea 
ferată, Drumul Comloșului, lângă balta 
asociației Aranca, lângă cimitirul de 
pe strada Mărășești, lângă cimitirul din 
zona Bujac și în cartierul Satul Nou, în 
zona unde, Primăria concesionează 
locuri pentru case noi. 

MCC

PRIMĂRIA CONTINUĂ CAMPANIA DE PLANTARE A COPACILOR ÎN ORAȘ

Str. 1 Decembrie

Str. Dr. ComloșuluiZona din spatele hipodromului, cartierul Bujak

Zona din spatele cimitirului de pe str. Mărășești

Extinderea rețelei de canalizare 
va fi realizată pe următoarele străzi:

1. MANOLE
2. SCURTA
3. BRAILA
4. C. BRANCOVEANU
5. GRIVITA
6. TRAIAN VUIA
7. VASILE ALECSANDRI
8. APRODU PURICE
9. CLUJ
10. ALBINA
11. IANCU JIANU
12. CARANSEBEȘ
13. GH. DOJA
14. M. SADOVEANU

15. AUREL VLAICU
16. ANDREICA
17. BELLA BARTOK
18. COMORII
19. DR. CENADULUI
20. ORAVITA
21. ORȘOVA
22. GEORGE COȘBUC
23. LUGOJ
24. MICA

Reablitarea rețelei de canalizare 
va fi  realizată pe străzile:

1. DR. CENADULUI
2. ALEXANDRU VLAHUȚĂ
3. ȚICHINDEAL

4. PANSELELOR
5. DECEBAL 
6. CLOSCA
7. VIILOR
8. NICOLAE BALCESCU
9. MIHAI VITEAZUL
10. PETRU MAIOR

Reabilitarea rețelei de apă 
potabilă va fi realizată pe străzile:

1. MANOLE
2. ANDREICA
3. GEORGE COȘBUC
4. TIMIȘOARA
5. ANDREI ȘAGUNA
6. DRUMUL SARAVALE

7. HORIA
8. I6 DECEMBRIE 1989
9. MĂRĂȘEȘTI
10. LIBERTĂȚII
11. I DECEMBRIE 1918
12. NISTOR OPREAN
13. 9 MAY
14. ALEXANDRU VLAHUȚĂ
15. ȘTEFAN CEL MARE
16. POPA ȘAPCĂ
17. AVRAM IANCU
18. ION CREANGĂ
19. TIBERIU BREDICEANU
20. FÂNTÂNA DE PIATRĂ
21. I. L. CARAGIALE
22. REPUBLICII

SÂNNICOLAU MARE VA AVEA CANALIZARE PE TOATE STRĂZILE 
SC Aquatim va începe un pachet de lucrări pe 51 de străzi din oraș

Start relativ bun de retur al 
fotbaliștilor de la Unirea Sânnicolau 
Mare. De la demararea părții a doua a 
Ligii a IV-a s-au consumat primele trei 
etape, iar bilanțul băieților pregătiți de 
Nae Căprărescu este unul pozitiv, două 
victorii și o înfrângere. Primul succes 
înregistrat, după ce partida cu Ghiroda 
a fost amânată din cauza terenului 
impracticabil, a fost și cel mai important 
prin prisma adversarilor, „bulgarii” de la 
Pobeda Dudeștii Vechi.

Derby-ul vestului s-a consumat vineri, 
11 martie, pe stadionul „Gheorghe Biaș”. 
În fața unei asistențe mai mari decât cea 
obișnuită, o mare parte a spectatatorilor 
fiind susținătorii oaspeților, cele două 
combatante au oferit o primă repriză 
fără prea multe evenimente, ceea ce 
nu prevestea ce avea să se întâmple în 
ultimele 45 de minute. 

Ciorei, de la oaspeți, avea să 
deschidă scorul, descătușându-și 
atât colegii de pe banca de rezerve, 
cât și pe cei din teren. Fiecare gol a 
fost sărbătorit cu patimă, într-un mod 
vulcanic și, uneori, chiar nerecomandat, 

de ambele părți, fapt care l-a și pus pe 
tușă vreme de patru etape pe maseurul 
Sânnicolaului, suspendat de AJF.

Vasilcin, fotbalistul Unirii cu origini 
bulgare a restabilit egalitatea, iar câteva 
minute mai târziu, pe fondul neatenției 
apărării amftirionilor, Râmneanțu avea 
să își aducă din nou echipa în avantaj, 
1-2. Nimeni nu se aștepta ca rezultatul să 
mai fie unul pozitiv pentru sânmicloșeni, 
și poate nici nu ar fi fost dacă nu ar fi 
existat inspirația lui Nae Căprărescu, 
care l-a trimis în teren pe juniorul Angelo 
Olteanu.

Tânărul și-a făcut imediat simțită 
prezența. După ce a ratat o ocazie 
importantă, acesta l-a servit excelent 
pe același Daniel Vasilcin în interiorul 
careului, care și-a trecut în cont „dubla”, 
trimițând mingea sub bara transversală.

Olteanu a pus cireașa pe tort în 
prelungiri. După ce a primit o minge în 
lateral, fiind aproape de linia de fund, 
acesta s-a întors cu fața spre poartă și a 
trimis o mingea înșelătoare, care a reușit 
să-l păcălească și pe portarul Pobedei, 
scurgându-se în plasă (‘92). 3-2, fluier de 

final al jocului și de început al sărbătorii 
în vestiarul Sânnicolaului.

O săptămână mai târziu a venit 
rândul Voinței Biled să plece învinsă 
din cel mai vestic oraș al țării. Același 
Angelo Olteanu, în minutul 65, a 
„dezghețat” tabela după o pasă precisă 
a lui Cărpinișan. Ca și în meciul anterior, 
ultimul gol a venit tot în minutul 92. În 
postură de servant același Cărpinișan, 
după o recuperare, ca la finalizare să se 
afle de această dată Cătălin Crișan, 2-0.

Restanța cu CS Ghiroda s-a disputat 
marți, 22 martie, pe terenul de la 
Giarmata Vii, și a contat pentru prima 
etapă din retur. Gazdele au deschis 
scorul în primele 15 minute. Pătrașcu 
i-a pasat lui Dochița care, de la 16 metri, 

a trimis din prima în dreapta portarului 
Sitaru și a deschis scorul. În partea 
secundă Pătrașcu a majorat scorul la 
2-0 și i-a pricinuit Unirii prima înfrângere 
de după reluarea campionatului.

*Unirea Sânnicolau Mare ocupă 
poziţia a 8-a, cu 32 de puncte, trei mai 
puţine decât locul 7, Dumbrăviţa, și 
șapte mai multe decât locul 9, Pobeda 
Dudeștii Vechi.

*10 victorii, două egaluri și șapte 
înfrângeri este bilanţul trupei de pe 
Aranca.

*În următoarele două etape Unirea 
se va deplasa la CS Timișul Șag, ca mai 
apoi să primească vizita celor de la CFR 
1933 Timișoara.

OANCIA DAN

Șase puncte în trei meciuri, bilanțul 
din retur al Unirii
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Trăim într-o comunitate mică, bazată, 
în general, pe bune relații și înțelegere. 
Printre sânmiclăușeni, trăiesc oameni 
speciali, unii mai cunoscuți în oraș, alții 
rămași în anonimat datorită modestiei. Un 
astfel de om, simplu, modest, dar foarte 
priceput în arta brutăriei se numește 
Borșoș Ioan. Unii, poate, îl cunosc, 
pentru ca domnul Ioan a funcționat toată 
viața ca brutar, oferind cumpărătorilor, 
întotdeauna, pâine de cea mai bună 
calitate. Cu siguranță, mulți dintre noi am 
petrecut zeci de minute la cozi pentru a 
ne bucura papilele gustative de o pâine 
proaspătă, caldă sau de un corn simplu, 
făcut cu atâta dragoste. 

Puțini sunt, însă, aceia care știu că 
domnul Borșoș a lucrat în Sânnicolau 
Mare ca brutar mai bine de 50 de ani. 
Înainte de a fi brutar, însă, a urmat 
școala de meserii din Arad, trăind, pe 
atunci, vremuri frumoase și o ucenicie 
de care continuă să își aducă aminte 
cu plăcere și nostalgie și acum. La cei 
80 de ani ai săi, cunoscutul brutar de pe 
strada 1 Decembrie 1918, a rămas o fire 
deschisă, comunicativă și muncitoare 
ca în tinerețe. Sprijinul și ajutorul de 
preț în brutărie l-a primit toată viața de 

la soția sa care i-a fost mereu aproape. 
Toate produsele, de la pâine la cornuri 
și colaci au fost frământate manual și nu 
cu mașina, pentru că, așa face un brutar 
care își respectă meseria și își respectă 
clienții. 

De apreciat este domnul Ioan, mai ales 
pentru faptul că, ani de-a rândul, a stat 
aproape de Primăria orașului Sânnicolau 
Mare, frământând și împletind pentru 
evenimente importante cei mai gustoși 
și cei mai frumoși colaci. Este vorba 
despre momente speciale,oficiale, 
despre întâmpinarea unor personalități 
din țară și din străinătate, despre Zilele 

orașului, ruga bisericii ortodoxe sau alte 
acțiuni speciale. Toți oaspeții au fost 
primiți, așa cum se cuvine, în spirit pur 
românesc, cu o bucată de colac cu sare, 
iar acești colaci minunați au fost făcuți 
de mâinile dibace ale domnului Borșoș. 
Acum, însă, acest brutar priceput și-a 
încetat activitatea la brutăria proprie, dar 
a rămas aproape de Primăria orașului 
nostru, continuând să o ajute cu colaci, 
atunci când este solicitat.În prezent, 
frământă, pregătește și coace colacii la 
brutăria domnului Telbis, Ratelkat, de pe 
strada Stadionului. Aici, domnul Borșoș 
a primit sprijinul necesar și înțelegere 

pentru a fi alături, în continuare de 
evenimentele oficiale din oraș.

 Primăria Sânnicolaului Mare dorește 
să mulțumească, pe această cale, atât 
domnului Borșoș Ioan, pentru efortul 
depus de-a lungul atâtor ani, dar și 
domnului Telbis care îi acordă brutarului 
nostru de 80 de ani, șansa de a-și mai 
profesa, câteodată, meseria atât de 
iubită. 

Domnule Borșoș, vă dorim și noi multă 
sănătate și să aveți parte, în continuare, 
de o viață liniștită și lungă, presărată de 
cât mai multe clipe frumoase!

MR

Oameni de seamă ai orașului nostru - MESERIA-BRĂȚARĂ DE AUR
IOAN BORȘOȘ a petrecut peste 50 de ani în brutărie

În perioada 17 martie-20 martie 
2016, în Praga, capitala Cehiei, s-a 
desfăşurat a XIX-a ediție a Festivalului 
„Cântec, dans şi tradiții“. Ansamblul de 
dansuri din oraşul nostru a pornit spre 
„Pragu-ul“ Europei joi de dimineață cu 
mult enutuziasm şi emoții, fiind una 
dintre cele mai importante participări 
ale noastre din cei aproape 25 de ani 
de existență. Atmosfera din autocar-
de familie: şoferii, domnul Mitru, tată 
a 2 foşti dansatori, domnul Matei, tată 
al unei actuale dansatoare, Andreea,  
acordeonistul Darco şi el cu fiica Tania, 
soții Mândran cu fiica şi cu ginerele. 

Am ajuns pe meleagurile Cehiei joi 
seara, iar ziua de vineri a fost zi liberă, 

dedicată vizitei oraşului de pe Vltava. Şi, 
cu ajutorul Ludmilei, ghidul cunoscător 
de limba română, am purces spre 
Casa Dansantă, Cetatea pragheză  
şi Biserica Gotică a Sfântului Vit, am 
trecut apoi peste Podul lui Carol să 
ajungem în Centrul Vechi şi la Ceasul 
Astronomic din secoulul 14. Am poposit 
pe la Muzeul lui Franz Kafka, pe lângă 
Vechiul Turn, Teatrul Național,  Muzeul 
de Istorie, Sinagoga Veche  şi pe lângă 
Biserica arhitectului Josip Plecinik, cel 
care a transformat  o altă capitală şi 
anume Liubliana. Vechiul oraş, aflat în 
Patrimoniul UNESCO,  ne-a cucerit pe 
toți şi “ne-a doborât “ realmente fizic , 
vizitarea făcându-se pe tot parcursului zilei. 

Sâmbătă a avut loc Festivalul şi 
spectacolul propriu-zis. La Festival au 
prestat peste 30 de formații folclorice  
din Serbia, Croația, Macedonia, 
România, Bulgaria, Turcia, Ucraina, 
Belarus, Lituania şi Rusia. Din Romania 
au fost, pe lângă sânmiclăuşeni, două 
ansambluri, din Cluj şi din Călăraşi. 
La Festival, tinerii din Sânnicolau au 
prezentat un dans românesc şi un dans 
sârbesc  din Câmpia bănățană. Partea 
muzicală a fost asigurată de orchestra 
noastră căreia ținem să îi mulțumim de 
fiecare dată în mod special formată din 
Gheorghe Mândran, Darco Vlaşcici, 
Slaven Pavlovici şi Nenad Luchin.

La întoarcere spre casă, duminică 

20 martie,  dornici de cunoaştere, ne-
am oprit în Bratislava, o altă capitală 
europeană, unde am vizitat Cetatea şi 
Centrul vechi. Doamna Natalia Mândran, 
coordonatoarea ansamblului, subliniază 
că, turneul, deşi scurt ca durată, a 
fost un real succes şi încununează 
munca tinerilor din Sânnicolau de pe 
tot parcursul anului.Acest turneu a fost 
posibil si datorită sprijinului acordat de 
Primaria oraşului nostru precum şi de 
Uniunea Sârbilor din România.

 În autocar, spre casă, pe ultimele 
locuri, acolo unde îi cel mai fain, se 
făceau planuri pentru o viitoare capitală 
vestică….….to be continued!  

ADRIANA MÂNDRAN LUCHIN

Ansamblul  „Sfântul Sava“ din Sânnicolau Mare 
la Festivalul „Cântec, dans şi tradiţii“ din Praga

La fel ca în fiecare an, odată cu 
venirea primăverii și mai ales cu 
apropierea sărbătorilor pascale, 
străzile orașului primesc un suflu de 
prospețime și curățenie prin refacerea 
marcajelor rutiere. Astfel, toate străzile 
din oraș asfaltate, cu excepția celor 
încadrate ca drumuri naționale, au fost 
marcate inclusiv la trecerile de pietoni. 
În ceea ce privește drumurile naționale, 
responsabilitatea refacerii marcajelor nu 
este a Primăriei, ci a companiei naționale 
care le administrează. 

Din dorința de a lua câteva măsuri 
de precauție în ceea ce privește traficul 
rutier la nivelul orașului și de a reglementa 

unele situații reclamate de cetățeni, 
au fost montați piloni rutieri. Astfel, 
la intersecția străzilor 16 Decembrie 
și Independenței și în zona Liceului 
Tehnologic, au fost montați acești piloni 
care limitează accesul în zonele de 
parcare, crescând astfel, vizibilitatea și, 
implicit, scăzând mult probabilitatea unui 
accident. În mod asemănător, au fost 
montați piloni care blochează accesul 
la parcare în fața statuii lui Bela Bartok. 
S-a luat această decizie pentru a putea 
oferi trecătorilor și celor care doresc să 
viziteze statuia șansa să se apropie în 
mod liber de aceasta.

MCC

Au fost refăcute marcajele rutiere și s-au montat piloni rutieri în parcări

Pe lângă activitățile curente de salubrizare, Primăria oraşului Sânnicolau Mare 
organizează şi în această primăvară, o amplă acțiune de curățenie generală a 
oraşului, ocazie cu care, sânmiclăuşenii pot scăpa de deşeurile şi lucrurile nedorite 
din gospodărie.

În cadrul Curățeniei de Primăvară 2016 se vor face tăieri de corecție a arborilor 
de pe aliniamentele stradale, se vor curăța zonele verzi şi arborii, se vor salubriza 
terenuri virane aparținând domeniului public și nu în ultimul rând, se vor colecta, 
transporta şi depozita deşeuri vegetale şi solide. Totodată se vor ridica din fața 
fiecărei gospodării deşeuri voluminoase, materiale feroase şi neferoase, ambalaje 
de hârtie şi carton, sticle şi pet-uri, precum și deşeuri vegetale, respectiv crengi sau 
resturi de vegetație ierboasă. Deşeurile menționate vor fi depuse lângă bordura 
carosabilului, separat pe categorii de deşeuri, fără a împiedica circulația rutieră sau 
pietonală, astfel încât, în funcție de programare deşeurile să poată fi ridicate de 
maşinile operatorilor specializați. Deşeurile vor fi depuse la stradă cu maximum 
24 de ore înainte de data programată pentru colectare, dar nu mai târziu de 
ora 08:00 a zilei în care este programată o anumită stradă.

NU SE COLECTEAZA MOLOZ ŞI RESTURI  REZULTATE DIN LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII, deșeuri textile, anvelope (cauciucuri)  şi nici deşeuri de echipamente 
electrice şi eletrocasnice, obiecte de uz casnic şi gospodăresc.

MOLOZUL ŞI RESTURILE  REZULTATE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 
pot fi transportate și depozitate de către generatorul de deșeu (persoană fizică sau 
juridică) pe platforma de pe str. Dr. Morii (lângă FNC).

DEȘEURILE TEXTILE (haine, lenjerii pat, perdele, etc) se colectează în 
recipienții special amplasați în patru locații pe raza orașului și anume: Str.Gheorghe 
Lazăr, Republicii (zona fosta centrala Republicii), Viilor, Miron Costin (biblioteca 
orășenească).

Deşeurile de echipamente electrice şi eletrocasnice (D.E.E.-urile), obiecte 
de uz casnic şi gospodăresc se colectează direct de la domiciliu dacă sunați la 
telefon 0800444800 sau 0751302123, dar și în cadrul unei acțiuni tematice care se 
va desfășura în primavara acestui an.

ANVELOPELE (cauciucurile) uzate se predau la agenții economici care 
comercializeaza anvelope noi sau la cei care desfășoară activități de service auto/
spălătorii auto, acestia având obligativitatea preluării unui număr de anvelope uzate 
echivalent cu numărul de anvelope noi livrate.

CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2016

Programul de colectare stabilit  pentru ridicarea deşeurilor (din fața gospodăriilor/sediilor de firmă/puncte de lucru) enumerate mai sus, 
pe străzi, este următorul:

•  tăierea crengilor copacilor de pe terenul proprietate publică din jurul imobilelor 
astfel încât să nu se îngreuneze circulația pe trotuare şi pe drumurile publice 
(excepție fac arborii ornamentali din aliniamentele nou înființate);

• văruirea copacilor de pe terenul proprietate publică din jurul imobilelor;
• tăierea vegetației ierboase de pe terenul proprietate publică din jurul 

imobilelor;
• curățarea rigolelor si a podețelor;
• salubrizarea trotuarelor;

• luarea masurilor necesare în vederea eliberării domeniului public din jurul 
imobilului (nisip, balast, materiale de construcții, autoturisme, utilaje agricole, 
resturi din construcții, moloz, etc).

Pe acestă cale facem apel la toți cetățenii oraşului, la  toate firmele şi asociațiile 
de locatari, să participe la această campanie şi să respecte programul de colectare, 
pentru că este în interesul tuturor celor ce trăiesc aici să avem un oraş curat. 

Primăria oraş Sânnicolau Mare vă mulțumeşte pentru sprijin şi colaborare!

Acțiuni care vor fi desfăşurate de către cetățeni şi societățile comerciale din Sânnicolau Mare:

LUNI 11 Aprilie 2016:
N. VODA
NUFARULUI
V. BABES
POPA SAPCA
VANATORULUI
TRAIAN VUIA
BELA BARTOK
SCURTA
A.IANCU
IORGOVICI

MARȚI 12 Aprilie 2016:
BREDICEANU
EMINESCU
ALBA IULIA
OITUZ
 DR. CENADULUI
CLOȘCA
CRIȘAN
9 MAI
COȘBUC
MANOLE
ALECSANDRI
OITUZ
CREANGĂ

MIERCURI 13 Aprilie 2016:
CALEA LUI TRAIAN

M.VITEAZU
N.OPREAN
FANTANA DE PIATRA
SLATINA
MICA
DR. MORII
GARA MICA
DECEBAL
LIBERTATII
MARASESTI

JOI  14 Aprilie 2016:
ORSOVA
CLUJ 
SUBICI
BLAJ 
CARANSEBES
BRAILA
BALTII
ORAVITA
CRAIOVA
DEJ
DEVA
ORASTIE
HATEG
LUGOJ

VINERI  15 Aprilie 2016:
HOREA

DAMȘESCU
IANCU JIANU
APRODUL PURICE
S.BARNUTIU
G.BARITIU
COSANZEANA
TICHINDEAL
13 DECEMBRIE
A.SAGUNA
GRUIA LUI NOVAK

LUNI  18 Aprilie 2016:
AUREL VLAICU
PESCARILOR
CIOBANILOR
ALBINA
N. BALCESCU
AL. VLAHUTA
A. MURESAN
GHE. SINCAI
CAP. VASILE IOAN
N. GRIGORESCU
TOMA ALIMOS
STEFAN CEL MARE

MARȚI  19 Aprilie 2016:
GHE. LAZAR-case
BLOCURI GHE. LAZAR
BELSUGULUI

P. MAIOR
DR. GEORGESCU
INDEPENDENTEI
TIMIȘOARA
VIILOR
SERE
MORII
FRATII FARCA
FUNDATURA CIMITIRULUI
EXTRAVILAN
GARA MARE
DR.GĂRII și BLOC SMA

MIERCURI  20 Aprilie 2016:
DR. TIMISORII VECHI
DR. SARAVALE
E. MURGU
M.SADOVEANU
I.L.CARAGIALE
ARANCA
GHE. DOJA
ANDREICA
AUREL POPOVICI
C. PORUMBESCU

JOI  21 Aprilie 2016:
BLOCURI REPUBLICII
REPUBLICII-case
P-ța 30 DECEMBRIE

P-ța 1MAI
16 DECEMBRIE 1989
PANSELELOR-case
BLOCURI PANSELELOR
CUZA VODA
DOBROGEANU GHEREA
STADIONULUI
Prof.I.STAMATE
MIRON COSTIN
1 DECEMBRIE 

VINERI  22 Aprilie 2016:
DR. COMLOSULUI
MIERLEI
COMORII
ABATORULUI
ROMILOR
AXENTE SEVER
NOUA
GRIVITA
C.BRANCOVEANU
GRANICERILOR
M. KOGALNICEANU
AVRAM IANCU
T.BUCURESCU


