
M nitorul

ISSN 1843 - 6781

Coordonator:  Primar Dănuţ Groza
                          tel. 0726112828 
Redactor:        Muntean Raluca                      
Colaborator:   Oancia Dan
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com               

M
O

N
I

T
O

R
U

L
CO

N
SI

LI
U

LU
I L

O
CA

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 RALIU LA SÂNNICOLAU 

MARE-21 mai 2016
Și anul acesta pe străzile orașului 
se va desfășura deja tradiționala 

competiție automobilistică.

MAI 2016  Anul VIII Nr.103 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

 AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA STĂVILARUL DE PE 

CANALUL ARANCA 3

pag. 4

ANDRA vine la Sânnicolau Mare
 de Ziua Europei  - Sâmbătă 14 mai 2016 
La fel ca în fiecare an, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, Primăria Sânnicolau 

Mare invită locuitorii orașului la un super concert. Astfel, sâmbătă 14 mai, 
începând cu ora 2000, sunteți așteptați la teatrul de vară unde pe scenă vor urca:

ANDRA, NADIR, AMNA ȘI SANDRA N 

ANDRA NADIR AMNA SANDRA N

RIDICAREA INVITAȚIILOR PENTRU BALUL PENSIONARILOR
Invitațiile pentru BALUL PENSIONARILOR 2016 se ridică începând de 

miercuri 11 mai și până în ziua de joi 26 mai, în zilele de marți, miercuri, 
joi și vineri între orele 9 și 13,  de la sediul asociației. Pentru ridicarea 
invitațiilor, membrii se vor prezenta cu carnetul de membru vizat la zi  și 
cartea de identitate sau buletin, după caz. 

ÎNSCRIERI PENTRU EXCURSIA DE O ZI LA DUNĂRE
Având în vedere că se apropie luna iunie și data de start a excursiilor de o 

zi, organizate în fiecare an de asociație, toți membrii care doresc să participe 
sunt rugați să se înscrie la sediul asociației. Puteți să vă înscrieți în aceeași 
perioadă în care se ridică invitațiile la bal. Excusia va fi organizată la 
clisura Dunării, unde se va vizita Mănăstirea Sf. Ana, barajul Porțile 
de Fier și cazanele mari și mici ale Dunării, pe apă.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

Activitatea desfășurată de Clubul 
Sportiv Unirea este dedicată tuturor 
tinerilor din oraș ce doresc să practice 
sportul. Iată că și societăți comerciale 
din oraș apreciză acest efort și doresc 
să susțină activitatea clubului prin 
sponzorizări.

 
Conducerea Clubului Sportiv 

Unirea Sânnicolau Mare dorește să 

mulțumească companiei Zoppas 
Industries România, reprezentată 
prin doamna manager general Rusmir 
Carmen, pentru sprijinul acordat 
echipei de fotbal juniori B1, prin 
achizitionarea de echipament sportiv de 
joc și prezentare pentru toți componenții 
echipei. De asemenea dorește să 
mulțumească doamnei Clapa Alina, 
doamnei Mihăescu Voichița și domnului 

Ciutrilă Alin.
Vă reamintim că juniori B1 sunt 

vicecampionii României la fotbal și 
sperăm ca și în acest an să ducem 
numele Zoppas Industries România spre 
cele mai înalte performanțe fotbalistice.

Conducerea C.S. Unirea Sânnicolau 
Mare dorește să mulțumească și firmei  
SC Terravia reprezentată de domnul 

Terebenț Manuel, pentru sprijinul 
acordat prin achiziționarea unui rând 
de echipament complet de joc, pentru 
echipa de fotbal - seniori. Domnul 
Terebenț Manuel, a sprijinit mereu 
activitatea sportivă din Sânnicolau Mare, 
și conducerea CS Unirea îi mulțumesște 
în mod special pentru acest fapt.

Echipa de fotbal seniori a CS Unirea 
continuă rezultatele pozitive, reușind să 
câștige ultimele  4 jocuri. 

În etapa a 25-a, Unirea s-a deplasat la 
Jimbolia unde a dat piept cu tinerii școlii 
de fotbal Marcel Băban. La pauză scorul 
era 2-1 pentru Unirea, marcatori fiind 
Tulcan F. și Crișan C. După pauză elevii 
lui Nae Căprărescu s-au descătușat iar 
rezultatul final a fost de 6-2. Marcatorii 
din repriza secundă fiind Olteanu A - 2 
goluri, Tulcan F. și Boangheș C.

Formula de început a fost 
următoarea: Sitaru, Nagy ( Florescu), 
Uzun, Galu (Blaga), Clej (Olteanu), 

Crisan (Bataneaț), Vasilcin, Boangheș, 
Oancia, Tulcan.

În etapa a 27-a, Unirea s-a deplasat 
la Timișoara unde a dat piept cu echipa 
ACS Poli Timișoara 2, de care a dispus 
cu scorul de 4-1 (1-1 pauză). Pentru 
Unirea au marcat Crișan Cătălin min.30, 
Tulcan Flavius min.70, Cărpinișan 
Andrei min.85 și Olteanu Angelo min.90.

Băieții noștri au început în următoarea 
formulă: Sitaru, Nagy (Olteanu min.65), 
Uzun, Blaga, Cărpinișan, Crișan (Clej 
min.60), Oancia, Boangheș, Vasilcin 
cpt., Galea (Bataneaț min.70), Tulcan 
(Galu min.75).

CS UNIREA s-a mai calificat și în 
semifinalele Cupei Romaniei pe județul 
Timis după ce a învins cu scorul de 5-2 
(2-1 la pauză) pe Timișul Șag.

Pentru Unirea au marcat Bataneat de 
doua ori, Costea, Olteanu, Carpinisan.

Primul 11 al echipei noastre: 
Timis, Nagy (Crisan), Florescu, Galu 
(Dima), Galea, Clej (Vasilcin), Bizau 
(Carpinisan), Bataneat, Olteanu, 
Costea, Oancia.

În etapa a 28 a ligii a IV a Timiș, 
Unirea a dat piept pe teren propriu cu 
Flacăra Făget pe care a invins-o cu 
scorul de 5-2  3-0 la pauză).

Pentru Unirea au marcat Cărpinișan 
Andrei în min.15 și Tulcan Flavius cu 4 
reușite în minutele 17, 35, 55, 78.

Căprărescu Nicolae a început în 
următoarea formulă: Sitaru, Nagy 
(Olteanu), Florescu, Galu, Cărpinișan, 
Crișan (Bataneaț), Boangheș (Bizău), 
Vasilcin cpt., Oancia, Galea (Blaga), 
Tulcan.

În prezent Unirea ocupă locul IV în 
clasament cu 48 de puncte.

președinte CS Unirea,
SITARU FLAVIUS

Toți iubitorii handbalului sunt invitați 
în sala de sport Ioan Morar în data de 12 
mai 2016 la ora 1900, pentru a viziona 
jocul dintre CS Unirea Sannicolau Mare 
- Algyor și în data de 22 mai 2016 
ora 1100 la jocul Unirea Sannicolau 
Mare - Pick Szeged Tineret. Această 

partidă din urmă va decide campioana 
zonei Csongrad. Așadar vă așteptăm 
în număr cât mai mare pentru a asista 
la o premiera națională, o echipă din 
România să devină campioană într-un 
campionat străin.

SPONZORIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CS UNIREA
din partea ZOPPAS INDUSTRIES și  SC TERRAVIA 

Echipament sponzorizat de către SC TERRAVIA Echipament sponzorizat de către ZOPPAS INDUSTRIES ROMÂNIA

Fotbal  Seniori- Liga IV Timiș

UNIREA FOARTE APROAPE DE 
CÂȘTIGAREA CAMPIONATULUI 

UNGARIEI LA HANDBAL
Vă invităm să susțineți echipa în meciurile decisive din 

12 și 22 mai, la sala de sport

ZIUA EUROPEI - TURNEU DE TENIS DE CÂMP ZIUA EUROPEI - CONCURS DE PESCUIT
În programul evenimentelor 

organizate de către Primăria Sânnicolau 
Mare, cu ocazia sărbătorii Zilei Europei, 
se înscrie și tradiționalul turneu de tenis 
de câmp pentru jucători amatori, OPEN 
SÂNNICOLAU MARE.

Vă așteptăm la terenul de lângă 
ștrandul termal, în zilele de 14, 15 
și 16 mai, pentru a asista la meciurile 
diferitelor grupe de vârstă. 

Tot în programul evenimentelor 
organizate de Ziua Europei, se 
desfășoară și concursuri de pescuit 
pentru copii în data în data de 14 
mai, începând cu ora 800  și adulți în 
data de 15 mai, începând cu ora 700, 
ambele la Balta Buciuman.Evenimentul 
este organizat de Asociația Pescarilor 
ARANCA, cu sprijinul Primăriei 
Sânnicolau Mare. 

Cu siguranță locuitorii Sânnicolaului 
Mare s-au obișnuit în ultimii ani cu 
desfășurarea concursului de raliu în 
orașul nostru. Și în acest an, se va 
desfășura o etapă a campionatului de 
automobilism și carting, Timiș, 2016. 
În data de 21.05.2016,va avea loc 
competiție sportivă automobilistică 
„Grand Tour Sânnicolau Mare”, 
organizată de comisia de automobilism 

și carting din cadrul ACR Timiș. Startul 
competiției se va da la ora 900 iar 
mașinile vor parcurge următorul traseu: 
Strada Republicii, de la intersecția 
sens giratoriu cu strada Horea și apoi 
pe strada Nestor Oprean până la 
intersecția cu Mihai Viteazu. Invităm 
toți cetățenii orașului să asiste la o 
frumoasă competiție automobilistică. 

MCC

RALIU LA SÂNNICOLAU MARE - 21 mai

Echipa de handbal seniori a CS UNIREA a reușit a treia victorie în play-off, în 
deplasarea de la Szeged. Aici  a dat piept cu tineretul celor de la Pick Szeged, scor 
final final fiind 23-28. 

Antrenorul Roosz Șuba a început cu formula următoare: Ciobanu, Balog, Suba-
Roosz R., Cosoi, Ungureanu, Vișan și Băd. Au mai intrat Morar, Miclăuș și Beker, 
Popescu, Perdei, Novak, Șerb și Berbec.

Pentru Unirea au înscris Balog – autor a 7 goluri, Ungureanu, Morar și Băd – 
fiecare câte 5, Suba-Roosz Ralph 4 reușite iar Cosoi două goluri.

În continuare Unirea se află pe primul loc în clasament cu șanse reale de a 
câștiga campionatul maghiar. Următoarele meciuri sunt decisive , iar jucătorii au 
nevoie de susținerea dumneavoastră. 

președinte CS Unirea,
SITARU FLAVIUS

UNIREA FOARTE 
APROAPE DE CÂȘTIGAREA 

CAMPIONATULUI UNGARIEI 
LA HANDBAL
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SE CONSTRUIEȘTE STAȚIA DE TRATARE ȘI POMPARE A APEI PLUVIALE
Toată apa pluvială din oraș va fi colectată și pompată într-o baltă de către noua 

stație de pompare

În fiecare an, Primăria Sânnicolau 
Mare, desfășoară ample lucrări de 
reabilitare a drumurilor pietruite din oraș. 
Pe acele drumuri care au prezentat 
semne de deteriorare, s-au demarat și 
anul acesta lucrările de reparație. Aceste 
lucrări presupun folosirea unor utilaje 
specifice, care într-o primă fază intră cu 
o lamă în drum, apoi se compactează 
și se trece cu un cilindru peste piatră. 
În urma acestor proceduri, se obține o 
suprafață de drum plană.

Lista străzilor pe care se reabilitează 
drumul pietruit:

• Str. Doja
• Str. Brâncoveanu
• Str. Sadoveanu
• Str. Caragiale
• Str. Porumbescu
• Str. Vânătorului
• Str. Bela Bartok

• Str. Coșbuc
• Str. Ion Creangă
• Str. Caransebeș
• Str. Craiova
• Str. Iancu Jianu
• Str. Aprodul Purice
• Str. Brăila
• Str. Orșova
• Str. Subici
• Str. Viilor
• Str. Albina
• Str. Pescarilor

MCC

Pentru orașul Sânnicolau Mare, 
pensionarii reprezintă o categorie 
specială datorită vârstei lor, dar mai ales 
datorită muncii pe care aceștia, ani de-a 
rândul, până în momentul pensionării, 
au depus-o pentru ca nouă să ne fie 
mai bine, iar locurile în care trăim astăzi 
să arate îngrijite și prospere. Datorită 
acestui fapt, celor mai în vârstă dintre noi, 
prin intermediul asociației pensionarilor 
„Seniorii sânmiclăușeni” li se acordă, 
pe parcursul unui an, mai multă atenție. 
Asociația mai sus numită este cunoscută 
deja de câțiva ani, ca fiind una dintre 
cele mai active din oraș, cu implicare în 
acțiuni de orice fel. 

Sărbătoarea pascală a prilejuit 
acestei categorii sociale o întâlnire, 
ce a avut loc, la fel ca în anii trecuți, în 
sala de sport, “Ioan Morar”. Prezența la 

eveniment s-a putut face numai pe bază 
de invitație, iar cotizația pensionarilor 
doritori să participe la această acțiune 
trebuia să fie plătită la zi. Regulile sunt 
cunoscute de toți membrii asociației, 
fie de la doamna președintă, Szep 
Margareta care ține o strânsă legătură cu 
cei înscriși în “Seniorii sânmiclăușeni”, 
fie din articolele precedente ale ziarului 
local, Monitorul. 

Evenimentul a fost stabilit pentru 
19 aprilie, ora 14, cu puțin înainte de 
Sfintele Paști. Sala, ca de obicei, s-a 
dovedit a fi neîncăpătoare, fiind prezenți 
în jur de 900 de pensionari. Pregătirile au 
necesitat timp, căci, pe lângă locurile fixe  
din sală, au mai fost necesare bănci și  
scaune, suplimentar. Totul a fost posibil 
datorită unei echipe de tineri voluntari, 
echipă care s-a ocupat îndeaproape 

de tot ce a însemnat o bună organizare. 
Invitații au fost coordonați înspre locurile 
lor de către organizatori. 

Au fost prezentate câteva dintre 
ultimele realizări cu  care Primăria 
se mândrește. Este vorba despre 
reabilitarea mai multor străzi, îngrijirea 
orașului, în general, dar și plantarea 
unui număr impresionant de copaci în 
diverse locații ale orașului. După urările 
de Sfintele sărbători pascale, fiecare 
pensionar prezent s-a bucurat de un 
cadou de la Iepuraș. 

Ca întotdeauna, cei care și-au serbat 
în 19 aprilie ziua de naștere au fost 
felicitați și cinstiți cu câte un tortuleț. 

MR

Vreau să mulțumesc și 
de această dată tuturor 
membrilor asociației Seniorii 
sânmiclăușeni pentru că au 
dat dovadă de răbdare și 
înțelegere, comportându-se 
exemplar. Sunt alături de ei în 
viitoarele acțiuni și îi aștept, în 
număr cât mai mare, atât la bal, 
cât și în excursie. Să aveți parte 
de multă sănătate și o viață 
liniștită!. 

SZEP MARGARETA,
președinta asociației 

pensionarilor 

TRADIȚIONALA ÎNTÂLNIRE DE PAȘTI
a membrilor asociației Seniorii Sânmiclăușeni

În această perioadă, se lucrează 
la stația de tratare a apelor pluviale 
de suprafață și de pompare a apelor 
pluviale, amplasată pe strada Crișan, 
colț cu strada Oravița. Această stație este 
vitală pentru funcționarea sistemului de 
colectare a apelor pluviale din tot orașul. 

După cum știți, pe foarte multe străzi, 
s-au instalat tuburi de colectare a apelor 
pluviale. Pe celelalte străzi s-a amenajat 
de către primărie și se mai lucrează la 
amenajarea șanțurilor. Toată această 
apă colectată este împinsă de către 
mai multe stații de pompare mai mici, 
amplasate în diverse zone ale orașului, 
către zona de lângă cimitirul de pe 
strada Mărășești, adică locația noii stații. 
Această stație mare pompează toată 
apa în balta din vecinătate. În acest mod, 
Sânnicolau Mare se înscrie în categoria 
localităților cu un sistem modern de 

evacuare a apei pluviale.
Construcția acestei stații presupune 

coborârea la peste 7 metri adâncime. La 
această adâncime, constructorii ajung 
sub nivelul pânzei de apă freatică, deci 
pentru a se putea desfășura lucrările, 
este nevoie de măsuri speciale. Aceasta 
implică folosirea de palplanșe din 
metal care opresc apa să urce până 
la finalizarea lucrărilor.  Ca și tehnică 
de lucru, ele vin bătute cu mare forță 
în pământ, ceea ce produce trepidații. 
Lucrările sunt însă supravegheate de 
personal de specialitate, care se asigură 
că aceste trepidații sunt păstrate într-o 
normă de siguranță. Deci, locuitorii din 
zonă pot să fie liniștiți că nicio structură 
de rezistență a vreunei clădiri nu va fi 
afectată.

Primăria Sânnicolau Mare dorește 
să își ceară scuze față de cetățeni 

pentru deranjul provocat pe perioada 
lucrărilor și să le confirme că lucrările 
se desfășoară în condiții de maximă 
siguranță. Vă mulțumim tuturor pentru 

înțelegere!
MCC

În cadrul proiectului de reabilitare și 
extindere a rețelelor de apă și canalizare, 
implementat de SC Aquatim la nivelul 
orașului Sânnicolaui Mare, se lucrează 
la următoarele stații de pompare:

• Stația SP5 din spatele fostului 
abator

• Stația SPAU1, la intersecția străzilor 
N. Bălcescu și Ștefan cel Mare

• Stația SP3 de pe stada C.D. Gherea, 
unde se realizează legătura cu 

strada Cuza Vodă
• Stația SPAU7 de la capătul străzii 

Nestor Oprean.
Aceste stații au rolul de a pompa 

conținutul conductelor de canalizare 
spre stația de epurare din spatele FNC. 
În cadrul acestor lucrări, se realizează 
conexiunea cu căminul de debimetru al 
refulării noi.  

MCC

Primăria Sânnicolau Mare a demarat 
anul trecut un proiect prin care și-a 
propus construirea unui stăvilar pe 
canalul Aranca. Realizarea acestui 
stăvilar este ncesară pentru a crește 
nivelul apei în zona de centru a orașului. 
În acest mod, se pot atinge mai multe 
obiective. Astfel, se va evita colmatarea 
canalului cu stufăriș și se va îmbunătăți 
semnificabil aspectul estetic al zonei. 
Mai mult decât atât, se va crea un mediu 
propice pentru pescuitul sportiv.

Deși bugetul pentru proiect a fost 
aprobat încă de anul trecut, lucrările nu 
au putut fi începute până nu s-au obținut 
o serie de aprobări. Canalul Aranca se 
sfârșește în țara vecină Serbia, și din 
acest motiv, a fost necesară obținerea 
unei aprobări din partea “Comisiei 
Româno – Sârbe privind problemele 
hidrotehnice și cursurile de apă de pe 
frontieră”. Dermersurile au decurs în 
modul următor:

• În luna mai a anului 2015, partea 

română a înaintat documentele 
spre avizare.

• În perioda 3-6 noiembrie 2015, 
o subcomisie româno-sârbă a 
verificat amplasamentul de lângă 
podul de pe strada Cuza Vodă.

• În data  de 15 decembrie 2015, 
partea română a transmis o adresă 
de resolicitare a avizului, doarece 
la prima nu a primit răspuns din 
Serbia.

• În perioada următoare, s-a așteptat 
răspunsul din Serbia care nu a mai 
venit și, astfel, partea română l-a 
considerat din oficiu ca favorabil și 
astfel s-a obținut acordul din partea 
Ministerului mediului, apelor și 
pădurilor pentru lucrare. 

• În data de 17 martie 2016 s-a 
obținut avizul de mediu pentru acest 
proiect.

Vă vom ține la curent cu evoluția 
lucrărilor.

MCC

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA STĂVILARUL DE PE 
CANALUL ARANCA

Proiect întârziat de procedurile pentru obținerea avizului din partea “Comisiei 
Româno – Sârbe privind problemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră” 

SE REABILITEAZĂ DRUMURILE 
PIETRUITE DIN ORAȘ

Se lucrează la stațiile de pompare, în 
proiectul de apă și canal al SC Aquatim

În ședința Consiliului Local 
Sânnicolau Mare, de vineri 6 mai 2016, 
s-au aprobat mai multe investiții la nivelul 
orașului. Acestea ating câteva obiective 
foarte importante și conforme cu 
solicitările cetățenilor. Proiecte aprobate 
în această ședință vor demara în cel mai 
scurt timp posibil. 

S-au aprobat următoarele investiții la 
nivelul orașului:
• Amenajare parcări, trotuare, drum 

de acces la capela care urmează a 
a deservi cimitirul din str. Marășesti. 
Pe lângă drmul de acces și parcări, 
va fi betonată și aleea din spatele 
cimitirului, pe unde va fi accesul la 

capelă.  

• Achiziționare aparate de joacă la 
grădinița maghiară PP3. La grădinița 
din strada Nufărului, aparatele de 
joacă vechi și uzate vor fi înlocuite cu 
unele noi. 

• Amenajare grup sanitar la 
policlinică. La solicitările cetățenilor 
primăria va amenja un grup sanitar 
modern în incita policlinicii din oraș.

• Achiziționarea de stâlpi cu sistem 
de iluminat fotovoltaic. Pentru 
zonele orașului unde nu este curent 
electric se vor monta stâlpi pentru 

iluminat cu energie solară.

• Reabilitarea străzii Viilor, între 
strada Timișoara și strada Morii. 
Zona din fața magazinului Penny va 
fi reabilitată până la str. Morii. Aici 
se va construi la toamnă o stație de 
pompare și apoi se va reabilita și 
restul străzii. 

• Reabilitarea străzilor: 
* str.  Vasile Alecsandri
* str. Aprodu Purice
* str. Constantin Brancoveanu
* str C.D. Gherea
* str. Iancu Jianu

Aceste străzi vor fi asfaltate și se 

vor reabilita trotuarele.Doarece 
străzile nu au canalizare, podețele 
nu vor fi construite încă. După ce se 
va introduce anul viitor canalizarea 
vor fi făcute și podețele, pentru un 
pachet complet de reabilitări.  

• Proiect pentru o “Zonă de 
agrement“, lângă balta FNC. S-a 
aprobat un proiect pentru o zonă 
de agrement la marginea orașului 
și se încearcă obținerea de fonduri 
europene pentru a realiza proiectul.

MCC

INVESTIȚII FOARTE IMPORTANTE 
APROBATE ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL

ÎNCĂ UN PACHET DE STRĂZI ÎNTRĂ ÎN REABILITARE


