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firma de transport internațional de marfă
Angajeaza in conditii avantajoase

ȘOFERI TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ

Conditii:
• experiență minim 1 an în transport internațional de marfă, mare tonaj
• o limbă de circulație internațională (germana sau engleza) constituie avantaj
• atestat (coletarie) ADR obligatoriu
• permis de conducere cat. B,C,E
• cartela tahograf digitală
• atestat marfă C95
Interviul pentru angajare are loc de luni pina vineri intre orele 9 - 15, la
sediul firmei din Sânnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

Consiliului Local S ânnicolau-Mare
MARTIE 2018 Anul VIII Nr.126 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

Relatii zilnic intre orele 8-16, la nr. de telefon:
0256371793 sau 0256 223223

CABINET PARLAMENTAR
SENATOR
Eugen DOGARIU

Lada cu zestre
LA SÂNNICOLAU MARE

PROGRAM DE LUCRU:

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI - ORELE 12 - 14
VINERI - ORELE 16 - 18
ADRESA:
SÂNNICOLAU- MARE, STRADA MIHAI VITEAZUL NR.3
•Vând teren str. Crișan, nr.19, aprox
1000 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245
•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51,
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

https://www.
facebook.
com/Primaria.
Sânnicolaumare/
• Efectuez lucrări agricole de
primăvară cu tractor mic, potrivit
pentru spații înguste.
Tel. 0721334361
• Caut seviciu part time
Tel. 0742551482
• Vând congelator Gorenje cu 8
seratre, aproape nou.
Tel. 0766631172
• Vand casa in Sannicolau Mare, str.
Gh Baritiu, nr.7, suprafata teren 1356
mp. Tel. 0729495809
• Vând pomi de scoruși.
Tel. 0724652079

• Vand teren in Sanicolau Mare,
pe strada Iftimie Murgu, nr.18 A,
suprafata teren (curte si gradina) 937
mp2 cu front stradal 7 mp2 cu toate
utilitatile la poarta si CF, 19 euro /mp2.
Schimb terenul pe o garsoniera in
Sanicolau Mare.
Tel. 0729969719
• Vând apartament 2 camere
decomandate, complet renovat și
modelat, izolație interior+exterior.
Apartamentul se situează în
Sânnicolau Mare str. Ghe. Lazăr 7-9,
Bl.L9 Sc.A, Et.III, ap13.
Tel. 0767 672384
• Vând grădină 25 ari, motor trifazic
5kw, moară de măcinat, circular cu
pânză. Tel. 0763981029
* Vând Vilă deosebită în Sannicolaul
Mare, situată în centrul orașului, are 4
dormitoare și este compusă din:
parter- 150mp: living-60mp, 2
dormitoare, baie, bucatarie, camară,
hol, antreu, etaj -53mp: 2 dormitoare,
baie, balcon, pod -50mp, pivnita50mp, teren 1000mp, garaj separat de
casa, atasat de o casa cu 1 camera,
bucatarie, hol (neamenajata) fosa
septica, dar in fata casei e canal,
incalzire cu gaz, centrala Viessmann,
95 000 € Negociabil Tel. 0726082875

NOU ÎN ORAȘUL NOSTRU!!!!
Ce alegi între un lapte trecut prin mai multe
procese tehnologice sau un lapte venit direct
de la văcuța sănătoasă din fermă?
Bună întrebare!
Toți își doresc să pună pe masă un lapte
de calitate, cât se poate de natural fără
prea multe proceduri, înainte ca el să fie
consumat.
Vă așteptăm să încercați gustul laptelui
adevărat la orice oră.
Ne găsiți pe str.16 Decembrie1989,nr.10,
lângă Judecătorie.
• Vând teren intravilan 1000m2
Sânnicolau Mare str. Comloșului. Preț
13 euro/m2. Tel. 0724885402
• Vând scară din țeavă pătrată 3m
lungime, 1m lățime cu 10 trepte.
Tel. 0741093255
• Vând casă în Sânnicolau Mare str.
Paul Iorgovici nr.19 Preț negociabil.
Tel. 0741093255
* Vând casă pe strada Cosânzeana
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

• Vând teren intravilan, str. Crișan, și
Sighet. Tel. 0721447686

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

• Vând urgent casă în Sânicolau
Mare, pe str. Mihai Eminescu, 5
camere, 1 bucatarie, 1 baie, 2 spaituri,
1 beci, 2 holuri, garaj, centrala pe
gaz, soba de teracota, 2 camere de
supravegheat internet, 2 curti mari,
gradina. Se vinde cu tot cu mobila.
Renovata cu acoperis nou de cea mai
buna calitate. Tel. 0034645582809

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.

ISSN 1843 - 6781

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE
PRIMĂRIE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE
APRILIE 2018
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•

IEPURAȘII, TRADIȚIONALELE CĂSUȚE ȘI EXPOZIȚIA DE
ANIMALE A ASOCIAȚIEI NAKO- Ca în fiecare an, toți locuitorii
Sânnicolaului Mare, părinți, bunici și copii sunt invitați să viziteze
căsuțele amplasate în fața Castelului Nako pentru a cumpăra
câte un suvenir specific sărbătorii pascale care se apropie. De
asemenea, sunt bineveniți în fața Primăriei, unde va fi amenajată
o expoziție de animale, cu sprijinul Asociației de crescători, Nako.

•

ora 1400 la sala de sport “IOAN MORAR“. Tradiționala întâlnire
de Paște a membrilor Asociației Seniorii Sânmiclăușeni va avea loc
anul acesta în data de 5 aprilie. La fel ca în anii anteriori, la întâlnire
va paticipa domnul primar și se vor discuta problemele specifice
asociației, dar și probleme ale orașului. Ca de obicei ,Iepurașul va
oferi participanților și un mic cadou.

•

ora 1600 - PIESĂ DE TEATRU PENTRU COPII CU TRUPA
MERLIN - Toți copiii sunt așteptați în fața Primăriei unde vor avea
parte de o surpriză deosebită. Anul acesta în premieră, de Paști,
cei mici și nu numai, pot asista la un spectacol de teatru al trupei
“Merlin”. Toți copiii sunt așteptați la acest eveniment special unde
vor avea parte și de alte surprize.

• Vând casă în Sânnicolau Mare, cu
toate utilitățile, str. Oituz, nr.44, preț
negociabil. Tel. 0758900759

www.SÂNNICOLAUMARE.ro

• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142

Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactori: Muntean Raluca
Muntean Cozmin
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com

• Vând loc de casă, 4316mp în Cenad,
nr.313. Tel. 0753027345
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Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

•

ora 1700 - CAMPIONAT DE CIOCNIT OUĂ ROȘII - mult așteptatul
“Campionat de ciocnit ouă roșii” va avea loc și anul acesta și este
deschis participanților de toate vârstele. Înscrierile au loc în holul
primăriei în ziua concursului, dar nu după ora 1600. - detalii pag. 5
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UN NOU OPERATOR DE
SALUBRITATE
PERSOANELE CARE NU SEMNEAZĂ
CONTRACTUL VOR PLĂTI O TAXĂ DE
TREI ORI MAI MARE

PAG. 2
ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII
SÂNMICLĂUȘENI

RIDICAREA INVITAȚIILOR
PENTRU ÎNTÂLNIREA DE PAȘTI
JOI 5 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
Marți, Miercuri, Joi și Vineri,
între orele 900 și 1300 din data
de marți 20 martie până în
data de marți 3 aprilie. Pentru
a putea ridica invitația, trebuie
să aveți la dumneavoastră
carnetul de membru vizat la zi.

VĂ AȘTEPTĂM!

Din istoria berăriei
sânmiclăuşene de
pagina 5
altădată
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SCHIMBĂRI ÎN CONSILIUL LOCAL
SÂNNICOLAU MARE
FARCA MANUEL NU MAI
ESTE CONSILIER LOCAL
DIN CAUZA ABSENȚELOR
NEMOTIVATE

De la preluarea mandatului, în
iunie 2016, consilierul local PSD Farca
Manuel a lipsit nemotivat la jumătate
din ședințele Consiliului Local. Conform
Legii NR.393/2004 – Statut Aleși Locali,
consilierul local a fost dat afară pentru
că a absentat nejustificat la mai mult
de 3 sedinte ordinare consecutive ale
Consiliului Local. Ultima oară când a
participat la o ședință, a fost în luna
noiembrie 2017.
Problemele fostului consilier nu se
opresc însă aici. Conform declarațiilor
președintelui PSD Timiș, partidul din
care a făcut parte în ultima vreme
Manuel Farca, acesta și-a pierdut de
asemenea calitatea de președinte al
filialei locale, nemaiavând în prezent nici
măcar calitatea de membru.
„Îmi pare rău să spun asta însă,
din păcate, Manuel Farca nu este o
pierdere pentru Consiliul Local. Este
inadmisibil să lipsești nemotivat timp
de 4 luni și să nu te prezinți la ședința
în care s-a votat bugetul localității.

Ce a făcut el este fără precedent. Toți
consilierii locali, indiferent de partid,
sunt disciplinați, vin la ședințe,
lucrează pentru comunitate, ridică
probleme și caută soluții în interesul
cetățenilor. Manuel Farca, pe lângă
faptul că a lipsit masiv, în puținul
timp în care a fost prezent, nu a avut
nicio inițiativă, nicio participare.
Interesul lui pentru oraș a fost zero.
S-a folosit de calitatea de consilier
strict în interes personal, dovedinduse a fi o dezamăgire pentru colegii
din PSD, așa cum a fost și pentru noi
atunci când a făcut parte din echipă”
a spus Dănuț Groza, primarul orașului
Sânnicolau Mare.
Voci din interiorul echipei PSD susțin
lucruri chiar mai grave decât absențele
înlănțuite. Din spusele colegilor lui Farca,
acesta nu doar că nu s-a prezentat la
ședința pentru votarea bugetului, dar
ar fi încercat să convingă și alți colegi
să facă la fel, strict din răzbunare
personală. Când i s-a spus, chiar de
către colegii din PSD că bugetul orașului
este echilibrat, corect și nu există motive
să nu fie aprobat, Farca a refuzat orice
dialog. Deși pentru un consilier local,
ședinta de votare a bugetului localității
este cea mai bună ocazie de a aduce

o contribuție la dezvoltarea orașului,
Manuel Farca a absentat nemotivat și în
2016 și în 2017.

promit, dar nu fac nimic poate afecta
bunul mers al întregului oraș.

„E foarte trist ce a făcut și ce s-a
întâmplat cu Manuel Farca. Pe lângă
faptul că nu și-a îndeplinit atribuțiile,
a păcălit oamenii. El a fost cap de listă
la alegeri. Și-a denigrat fosta echipă
și s-a bătut cu cărămida în piept că
va face și va drege. Nu a făcut nimic,
a mințit doar alegătorii. Tind să cred
că a făcut-o cu bună știință ,deoarece
el știa din start că nu poate să facă
nimic din ce a promis. Nu știe să facă
administrație, nu este un bun coleg și
după ce declară conducerea PSD, se
pare că nici de politică nu are habar”
a declarat Radu Asaftei, viceprimarul
orașului Sânnicolau Mare.

CONSILIERUL INDEPENDENT
FLORIN NEGOȚ ȘI-A DAT
DEMISIA

Niciunul dintre colegii consilieri
locali ai lui Manuel Farca nu au găsit o
explicație logică pentru comportamentul
lui și niciunul nu a avut vreo vorbă bună
de spus la adresa lui. Acesta rămâne
doar o pată neagră pe istoricul Consiliului
Local și o lecție usturătoare pentru
alegătorii care l-au creditat cu încredere.
Promisiunile electorale nu înseamnă
întotdeauna performanță administrativă,
iar acordarea de voturi unor oameni care

Participarea la ședințele Consiliului
Local a constituit o problemă și pentru
consilierul local Florin Negoț. Acesta
înregistrase 3 absențe consecutive
și risca să fie exclus în baza Legii
NR.393/2004 – Statut Aleși Locali, însă
spre deosebire de Manuel Farca, Florin
Negoț și-a justificat absența și a anunțat
că și-a schimbat domiciliul și s-a mutat
în străinătate. Aflat în imposibilitatea
de a-și derula activitatea în Consiliul
Local Sânnicolau Mare, Florin Negoț
și-a înaintat demisia și s-a despărțit
de colectivul în care a lucrat. Având
în vedere că Florin Negoț a fost ales
independent, nu poate fi înlocuit de
următorul pe listă, așa cum se întâmplă
în cazul celor aleși pe lista unui partid.
Cel mai probabil Consiliul Local va
funcționa cu 16 consilieri în loc de 17
deoarece nu se justifică cheltuielile
aferente organizării de alegeri pentru un
singur mandat.
LL
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“Lada cu zestre” la Sânnicolau Mare sau... “Cufăru cu ștafir” la Sâmiclăuș
Ziua de sâmbătă, 10.03.2018, a stat
sub semnul tradiției la Sânnicolau Mare
cu tot ceea ce implică acest cuvânt:
dansuri, cântece, jocuri, instrumentiști,
orchestra de tamburași, gastronomie
tradiționala, obiecte din lada cu amintiri.
Centru de Cultură și Arta a județului
Timiș, în colaborare cu Primăria orașului
Sânnicolau Mare, a organizat cea de-a
douăsprezecea ediție a Festivalului
concurs “Lada cu zestre”, faza zonală,
unde au participat ansambluri folclorice:
“Mlădițe cenăzene” din Cenad, “Izvor”
din Saravale, “Plavi Delia” din Sâmpetru
Mare, “Sveti Nikola” din Variaș,
“Pesăcana” din Pesac, “Muguri de tezaur”
din Periam, “Florile Șandrei” din Șandra,
“Junii Biledului” din Biled, “Izvorașul” din
Becichercul Mic și Sânnicolau Mare cu
toate formațiile sale: Ansamblul “Doina”
al Casei de Cultură, Ansamblul german
“Buntes
Sträußchen”,
Ansamblul
maghiar “Kekibolya” Ansamblul sarbesc
“Sveti Sava”.
Sala mare a Primăriei și-a așteptat
deopotrivă și interpreții și spectatorii cu
un fundal scenic deosbit, care a readus
printre noi celebrul Taraf a lui Bobală și
pe Bela Bartok, culegătorul de folclor,
alături de frumoasele costume din
Subzona etnografică a Sânnicolaului
Mare.

Orașul nostru a intrat
ultimul
pe scenă, în calitate de gazdă a
evenimentului. Primii care au pășit în
concurs a fost etnia sârbă: Ansamblul
“Sveti Sava”, cu un dans din zona
noastră, sub indrumarea Adrianei
Luchin, a urmat apoi grupul vocalinstrumental “Biseri”, sub îndrumarea
lui Darco Vlașcici, tamburașii “Batini
beciari”, sub îndrumarea lui Marko
Bugarin, solistul vocal Liubomir Petrov
și solista instrumentistă la acordeon
Mădălina Purișel. Etnia germană, șvabii
din Sânnicolau “Buntes Sträußchen”,
ne-au intors parcă la Krinekranz cu un
dans din Banat, în coregrafia domnului
Hansi Müller și sub atenta îndrumare a
doamnei profesor Dietlinde Huhn. Etnia
maghiară “Kekibolya” a prezentat un
dans maghiar în coregrafia doamnei
Adoriani Sabo Nora și Samfira Mate, sub
îndrumarea coordonatorilor Bela Bartok
și Eniko Lepuș. Spectacolul folcloric l-au
încheiat românii cu solistul instrumentist
la acordeon Nuțaș Răzvan, solistul vocal
Goia Aurelian și Ansamblul “Doina” al
Casei de Cultură din Sânnicolau Mare
cu un montaj coregrafic din Banat,
care a adus în fața publicului și dansuri
de câmpie și de munte, în coregrafia
Adrianei
Luchin.
Prezentatoarea
spectacoluli a fost Bianca Vințan.

UN NOU OPERATOR DE SALUBRITATE

O latură deosebită a evenimentului
a fost participarea la secțiunea
“Gastronomie” și secțiunea“Colecții,
expoziții”. De partea gastronimică s-au
ocupat sânmiclăușence, coordonate
de implicarea maximă a Anei Vințan:
Angelica Vințan, Alina Petrașcu, Fisan
Florica, Cârlea Dorel, Ileana Bokor,
Maria Ciubotaru, Daniel Petrașcu, Farca
Adrian,Bianca Vințan, Raicici Danița,
Keresturi Marika, Bartok Zsuzsanna,
Banfi Kinga, Horvat Maria și Pantea
Maria. Preparatele gastronomice au
fost tradiționale, preluate de la buncii
noștri: crumpi tupșiți, sos dă vișine,
melci păorești, pită dă casă, cotoroaje,
sarme, salam de mistreț, păpricaș,
ciușpais dă călărabă, clisă friptă dă
mangaliță, brânzeturi, salam de casă,
crofne, moriști, chifle cu unturiță,
pogace, plăcintă acră cu nucă , mac și
brânză,cesniță, aranygaluska, haioșe.
Juriul, extrem de priceput și un bănățean
pasionat, Chef Nicolae Tomescu a

PERSOANELE CARE NU SEMNEAZĂ CONTRACTUL VOR PLĂTI O TAXĂ DE TREI ORI MAI MARE

De la sfârșitul lunii ianuarie 2018,
serviciul de salubritate pe raza orașului
Sânnicolau Mare a fost preluat de un
operator zonal, câștigător al licitației
organizate la nivel județean de către
Consiliul Județean Timiș. SC Gosan,
societatea aflată sub coordonarea
Consiliului Local Sânnicolau Mare și cea
care a asigurat până acum serviciul de
salubritate, nu a putut participa la licitație
din cauza cerințelor impuse prin caietul
de sarcini.
Pentru
prevenirea
eventualelor
sincope în colectarea deșeurilor și
pentru a păstra orașul curat pe parcursul
perioadei de acomodare în preluarea
serviciului,
Primăria
Sânnicolau
Mare a răspuns pozitiv cererii noului
operator de salubritate de a-i pune la
dispoziție mașinile și echipamentele
aflate în dotarea SC Gosan. Cu toate
acestea, subliniem faptul că Primăria
nu are nicio implicare și niciun control
asupra modului în care sunt colectate
deșeurilor, întreaga răspundere pentru
gestionarea serviciului de salubritate
revenind operatorului zonal.
Pentru cetățeni, trecerea la un
nou operator implică, în primul rând,

semnarea unui nou contract pentru
serviciile de salubritate. Primăria
încurajează semnarea contractului,
tuturor celor care refuză fiind obligată,
conform legii 101/2006, să le impună
o taxă specială de gunoi. Această
taxă, aflată deja în vigoare și aplicabilă
deopotrivă persoanelor fizice și juridice,
este de trei ori mai mare decât taxa
plătită către operator prin semnarea
contractului.
În ceea ce privește programul
de colectare, acesta va rămâne
deocamdată
același,
modificările
urmând a fi comunicate de către
operator. Gunoiul menajer va fi colectat
o dată pe săptămână la case și de două
ori pe săptămână la blocuri. Fiecare
gospodărie va mai primi o pubelă galbenă
pentru destinată colectării deșeurilor
reciclabile. Colectarea selectivă și
respectarea regulilor de separare a
deșeurilor sunt extrem de importante
deoarece pubelele vor fi verificate
prin sondaj de către angajații firmei de
salubritate, iar gunoiul amestecat nu
va fi ridicat, abonații riscând amenzi
usturătoare.
LL

apreciat la superlativ preparatele făcute
în casă. În aceeași locație a Salii de
cununii, a fost pregatită o expoziție de
costume populare din zona noastră,
cilimuri,
măsaie,
perini,
obiecte
gospodărești ale sânmiclușenilor Dana
Jebelean, Alina Micșa, Alina Petrașcu,
Dragoș Biaș și Adriana Luchin.
Evenimentul a fost tratat cu maximă
seriozitate de către organizatori, dovadă
fiind prezența a numeroși specialiști în
juriu: coregrafii Tomiță Frențescu, Lăiță
Stănescu, Vasile Peri, muzicologul Gelu
Stan și prof. Remus Valungan, realizator
de radio Daniela Băcila și realizator de
emisiuni Tv, Tania Țunaș.
Sâmiclăușul, ca de fiecare data,
acolo unde-I locul. .Mulțumim pe această
cale Primăriei Orașului Sânnicolau Mare
pentru susținere și sprijin necondiționat
Prof. Natalia şi Gheorhe Mândran

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI

FEBRUARIE 2018
• FILIP FLAVIUS-VALENTIN
• BACRO CRISTINA-IOANA
• STANEATA JULIA-DANA
• RUPA IOANA-GABRIELA
• GORCSI ANTONIA-DOINA
• GORCSI ANTONIO-ELISEI
MARTIE 2018
• VUICIN NATALIA-NICOLETA
• PETRISOR LAURA-MARIA
• DRAGOI ALESIA-MARIA
• MOIS CRISTINA- NICOLETA

•
•
•
•

NEANU ANGELO-GYUSI
MAFTEI RARES-ANDREI
STEPANOV DEIAN-LUCA
TERIGAR ADRIAN-ALEXANDRU

DECESE

FEBRUARIE 2018
• VALKO FLOARE-89 ANI
• MADALINA IOAN-66 ANI
• TERLAI VIOARA-87 ANI
• AVRAM ILIE-57 ANI
MARTIE 2018
• COSOR STEFAN-71 ANI

•
•
•
•
•
•

ANGHEL MARIA-67 ANI
POP VASILE-DAN-55 ANI
POPA PARASCHIVA-76 ANI
BELINTAN MARIOARA-65 ANI
CIULIAC ANTON-RAFAEL-92 ANI
STROIA MARCELA-84 ANI

CĂSĂTORII

FEBRUARIE 2018
• IANUS ZOLTAN-PAUL ♥ REDIU PETRACRISTINA
• SOGOR RAFAEL ♥ LUCHIAN CRISTINA
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Trandafiri pentru toate doamnele și
domnișoarele din oraș

Anul
acesta,
primăvara
s-a
lăsat mult așteptată, iarna punând
stăpânire și pe luna martie. Pentru
spiritul sînmiclăușenilor însă, farmecul
primăverii a sosit la timp, adică odată
cu începutul lui martie. În săptămâna
dintre 1 și 8 martie toate doamnele și
domnișoarele din oraș au primit câte un
frumos trandafir din partea Primăriei și
Consiliului Local Sânnicolau Mare.
Continuând tradiția, o echipă de
voluntari, fomată din aceeși tineri inimoși
ca și în anii trecuți, împreună cu domnul
primar, domnul viceprimar și membrii în
Consiliul Local, au bătut la toate porțile
orașului. Chiar dacă vremea nu a fost
chiar prietenoasă, echipele de voluntari
au străbătut toate străzile. Cu o floare
viu colorată, oferită din suflet, ei au
încercat și chiar au reușit să trezească
un zâmbet cald pe chipurile doamnelor
și domnișoarelor.
Această acțiune vine ca un semn
de respect și apreciere față de tot ceea
doamnele și domnișoarele acestui oraș
reprezintă. Redacția “Monitorului“ se
alătură Primăriei și Consiliului Local și le
urează ,de asemenea, un călduros “La
mulți ani“!
MCC

Ca în fiecare an, am făcut un
gest simbolic menit să transmită
aprecierea noastră. Transmitem
totdodată La mulți ani tuturor
doamnelor și domnișoarelor care
locuiesc în Sânnicolau, în timp
ce gândurile noastre bune și
cele mai calde urări se îndreaptă
către sânmiclăușencele aflate în
străinătate. Femeile merită respect
și mulțumiri pe tot parcursul anului,
însă începutul primăverii este o
ocazie potrivită să le reamintim cât
de mult înseamnă pentru familie și
pentru comunitate.
Doresc să mulțumesc tuturor
voluntarilor care au participat
la împărțirea florilor. Am avut
alături de mine aceeași echipă
extraordinară, ca și în fiecare an,
formată din tineri deosebiți și
dedicați acestui oraș. Dar sunt
mândru că am avut alături și colegi
din primărie și din Consiliul Local.

primar
DĂNUȚ GROZA
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CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2018
Primăria oraşului Sânnicolau Mare, organizează şi în această primăvară, pe
lângă activităţile curente de salubrizare, o amplă acţiune de curăţenie generală a
oraşului-Curăţenia de Primăvară 2018.
Desfăşurarea acestei acţiuni are ca scop asigurarea unei stări de salubritate
corespunzătoare a oraşului şi de a oferi oportunitatea sânmiclauşenilor de a scăpa
de deşeurile şi lucrurile nedorite din gospodărie.
În acest sens, se vor realiza diverse lucrări specifice anotimpului de primăvară
,cum ar fi: tăieri de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale, curăţirea zonelor
verzi şi a arborilor, salubrizarea unor terenuri virane aparţinând domeniului public,
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor vegetale şi solide.
În cadrul Campaniei “Curăţenia de primăvară 2018” se vor colecta(ridica)
din faţa fiecărei gospodării deşeuri voluminoase, materiale feroase şi neferoase,
ambalaje de hârtie şi carton, sticle şi pet-uri, deşeuri vegetale(crengi, resturi de
vegetaţie ierboasă),etc.
Deşeurile din categoria celor menţionate vor fi depuse lângă bordura carosabilului,
separat pe categorii de deşeuri, fără a împiedica circulaţia rutieră sau pietonală,
astfel încât, în funcţie de programare deşeurile să poată fi ridicate de maşinile
operatorilor specializaţi;
Deşeurile vor fi depuse la stradă cu maximum 24 de ore înainte de data
programată pentru colectare, dar nu mai târziu de ora 0800 a zilei în care este

programată o anumită stradă.
NU SE COLECTEAZA MOLOZ ŞI RESTURI REZULTATE DIN LUCRĂRI DE
CONSTRUCŢII, deșeuri textile, anvelope (cauciucuri) şi nici deşeuri de echipamente
electrice şi eletrocasnice, obiecte de uz casnic şi gospodăresc.
MOLOZUL, BETONUL, CĂRĂMIDA, TIGLA DE ACOPERIT, GRESIA, FAIANȚA
ȘI PĂMÂNTUL VEGETAL 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 0751302114 dar și în cadrul unei acţiuni
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.

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

LUNI 16 Aprilie 2018:
N. VODA
NUFARULUI
V. BABES
POPA SAPCA
VANATORULUI
TRAIAN VUIA
BELA BARTOK
SCURTA
A.IANCU
IORGOVICI

MARȚI 17 Aprilie 2018:
T.BREDICEANU
M.EMINESCU
ALBA IULIA
Dr.CENADULUI
CLOSCA
G.CRISAN
9 MAI
G.COSBUC
MANOLE
V.ALECSANDRI
OITUZ
I.CREANGA
MIERCURI 18 Aprilie 2018:
CALEA LUI TRAIAN

M.VITEAZU
N.OPREAN
FANTANA DE PIATRA
SLATINA
MICA
DR. MORII
GARA MICA
DECEBAL
LIBERTATII
MARASESTI
JOI 19 Aprilie 2018:
ORSOVA
CLUJ
SUBICI
BLAJ
CARANSEBES
BRAILA
BALTII
ORAVITA
CRAIOVA
DEJ
DEVA
ORASTIE
HATEG
LUGOJ

VINERI 20 Aprilie 2018:

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

LUNI 23 Aprilie 2018:
AUREL VLAICU
PESCARILOR
CIOBANILOR
ALBINA
N. BALCESCU
AL. VLAHUTA
A. MURESAN
GHE. SINCAI
CAP. VASILE IOAN
N. GRIGORESCU
TOMA ALIMOS
STEFAN CEL MARE
MARȚI 24 Aprilie 2018:
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 25 Aprilie 2018:
DR. TIMISORII VECHI
DR. SARAVALE
E. MURGU
M.SADOVEANU
I.L.CARAGIALE
ARANCA
GHE. DOJA
ANDREICA
AUREL POPOVICI
C. PORUMBESCU
JOI 26 Aprilie 2018:

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 27 Aprilie 2018:
DR. COMLOSULUI
MIERLEI
COMORII
ABATORULUI
ROMILOR
AXENTE SEVER
NOUA
GRIVITA
C.BRANCOVEANU
GRANICERILOR
M. KOGALNICEANU
AVRAM IANCU
T.BUCURESCU

Acţiuni care vor fi desfăşurate de către cetăţeni şi societăţile comerciale din Sânnicolau Mare:
•
•
•
•
•

văruirea copacilor de pe terenul proprietate publică din jurul imobilelor;
tăierea vegetaţiei ierboase de pe terenul proprietate publică din jurul
imobilelor;
curăţarea rigolelor si a podeţelor;
salubrizarea trotuarelor;
luarea masurilor necesare în vederea eliberării domeniului public din jurul
imobilului (nisip, balast, materiale de construcţii, autoturisme, utilaje agricole,

resturi din construcţii, moloz, etc).
Pe acestă cale facem apel la toţi cetăţenii oraşului, la toate firmele şi asociaţiile
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 fiind
primul oraş, ca poartă de intrare în ţară dinspre Europa.
Primăria oraş Sânnicolau Mare vă mulţumeşte pentru sprijin şi colaborare!

REGULAMENT

•
•
•
•

Campionatul de ciocnit ouă roșii
Concursul se desfășoară pe două categorii de vărstă: copii (concurenți între 3 și
14 ani) și adulți (concurenți trecuți de 14 ani)
Concursul se desfășoară în sistem cupă cu eventuale etape de calificare. Meciurile
se stabilesc prin tragere la sorți. Un meci se desfășoară între doi concurenți și
câștigă cel care rămâne cu oul întreg.
Competiția are un arbitru care arbitrează toate meciurile și validează câștigătorul
competiției. După fiecare meci, oul este predat comisiei de organizare.
Câștigătorul este acel concurent al cărui ou rămâne întreg după ultimul meci.
Comisia va verifica și valida oul. Numai atunci este desemnat câștigătorul.

•

Locul doi este ocupat de către concurentul care a pierdut în finală. Locul trei este
ocupat de învinsul din semifinală cu câștigătorul. În cazul în care oul nu este validat,
concurentul va fi descalificat, iar câștigătorul va fi desemnat cel de pe locul doi, după
același procedeu de verificare. Ceilalți concurenți urcă un loc. Concurentul care se
sustrage verificărilor va fi descalificat.

La ediția din acest an a campionatului de ciocnit ouă vă puteți înscrie în
holul primăriei în ziua concursului dar nu după ora 16.

4 Diverse
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Scurt istoric al fotbalului la
Sânnicolau Mare- partea II

După o perioadă petrecută la C.F.R.
Timișoara (în sezonul 1945/46: Ciopraga
– Munteanu, Barna – Covejdeanu,
Volar, Ritter – Csapo, Bandu, Reuter,
Avasilichioaie, Bădeanțu), GHEORGHE
VOLAR a fost îndepărtat din cadrul
echipei în urma unei afecțiuni la plămâni.
În acel prim sezon competițional de
după război, lupta pentru supremația
orășenească s-a dat între Politehnica și
C.F.R. Timișoara.
Pe perioada stagiului militar efectuat
la București a fost legitimat la Dinamo
6 București, fiind coleg cu Titus Ozon
care a evoluat la Dinamo în perioada
1948-1954. Gheorghe Volar a fost un
jucător de excepție, dotat cu niște calități
deosebite, care putea întoarce de unul
singur soarta unei partide.

Tot cam în acea perioadă, și ECSI
LANDLER a activat pe perioada stagiului
militar la Dinamo București. Țâșnea spre
poarta adversă la îndemnul „Jetzt!” al
colegului Volar, care urma să îl lansaze
cu o pasă în adâncime.
În ziua marii finale a Campionatului
Mondiat de Fotbal din 1954, de pe
stadionul Wankdorf din Berna între
Ungaria și Germania de Vest , avea
loc și pe arena din Sânnicolau Mare o
partidă interesantă. Soluția găsită pentru
a fi lumea prezentă la acest meci, a fost
scoaterea pe un stâlp a unui difuzor de
la radioul unui vecin de langă arenă,
pentru a putea fi ascultată și transmisia
radiofonică a marii finale, în care Ungaria
pornea ca favorită, după succesul din
faza grupelor în fața Germaniei de Vest.
FLAVIUS BUDA

Program artistic dedicat Centenarului
Marii Uniri din 1918 la biserica
„Naşterea Maicii Domnului din
Sânnicolau Mare”
La iniţiativa Părintelui Protopop al
Sânnicolaului Mare, în duminica II-a din
Postul Mare, după Sf. Liturghie, un grup
de copii din oraşul nostru, îmbrăcat în
costume populare, pregătit de doamna
profesor de religie Cornelia Petcov, au
recitat poezii şi cântece patriotice, în
contextul Anului comemorativ dedicat
Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia
din 1918.
„Dorim ca anul acesta să
organizăm cât mai multe astfel de
manifestări patriotice, în mai multe
parohii din cuprinsul protopopiatului

nostru. Copiii
s-au prezentat foarte bine şi ne-au
impresionat până la lacrimi cu vocile
lor îngereşti. Să nu uităm trecutul
nostru, istoria noastră, să fim mândri
că suntem români şi creştini şi să le
insuflăm copiilor şi nepoţilor noştri
dragostea de patrie şi de biserică.” –
a declarat părintele protopop.
La sfârşitul programului artistic
fiecare copil din biserică a primit icoane
şi dulciuri.
				
Protopopiatul SM
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Din istoria berăriei sânmiclăuşene de altădată
„Nagyszentmiklósi sör“: o băutură preferată şi căutată
Ţinutul Banat (ung. Bánság) după
164 de ani sub ocupaţia osmană, în
urma Păcii de la Passarowitz/Požarevac
din anul 1718 între austrieci şi turci,
a fost încorporat ca un nou „Ţinut al
Coroanei“ (germ. „Kronland“) imperiului
Habsburgic. Astfel, de acum înainte,
s-a impus de la sine organizarea
administrativă,
întemeierea
unei
noi ordine şi reconstruirea vechiului
„paşalîk“ turcesc Szent-Miklós. Unul
dintre primii funcţionari imperiali sosiţi
în acest scop la Sânnicolau Mare a fost
Matthias von Öchsel. Ţinându-se cont
de plăcerea şi patima bărbătească din
acea vreme de a savura anumite băuturi
alcoolice, acesta obţine în anul 1724
concesiunea pentru construirea unei
fabrici de bere cu slădărie (producerea malţului) în Banat (a doua după
Timişoara din anul 1721) la Sânnicolau
Mare. Produsul „Nagyszentmiklósi sör“,
în germană „Großsanktnikolauser Bier“
cum se numea în acea vreme (rom.
„Bere de Sânnicolau Mare“, sârb. „Pivo
di Veliki Semikluš“), pentru calitatea

ei deosebită, s-a bucurat de un mare
prestigiu nu numai în Banat, ci chiar
până la Seghedin, Budapesta şi chiar
pâna la Viena.
Prin mai multe sloganuri de
publicitate s-a căutat în acele vremuri
să se ofere şi să trezească interesul
consumatorilor pentru vestitul produs
alcoolic sânmiclăuşan. „Hopfen und
Malz, Gott erhalts“ (rom. „Hameiul şi
malţul, Dumnezeul să ni le păstreze“),
sau „Malz und Hopfen gibt gute Tropfen“
(rom. „Malţul şi hameiul dă stropuri
bune“), sau „Dieser Trunk schmeckt Alt
und Jung“ (rom. „O duşcă, care îi prieşte
atât tinerilor cât şi vârstnicilor“). Din
păcate, prin traducere s-a pierdut rima.
„BAKSÖR“ în vechea Ungarie s-a numit
berea neagră, precum „SZALONA SÖR“
era berea veche (amăruie) fermentată
printr-o
drojdie
specială
(germ.
„Untergäriges Altbier“). Toate aceste
inscripţii se pot citi pe butoaiele mari de
bere din fotografie.

GH. Volar - jonglând cu mingea

Exteriorul fostei „Nagyszentmiklósi sörgyár“ (rom. Fabrica de Bere
Sânnicolau Mare), care după ce a trecut prima dată în posesia cunoscutei
firme comerciale cu vinuri „König“, dupa anul 1920 a fost cumpărată de
meşterul măcelar Johann Kornelly din Sânnicolau German de atunci şi
transformată în „Salami- und Konservenfabrik – Kornelly“, (rom. „Fabrica
de Salam şi Conserve – Kornelly“).

Orașul Sânnicolau Mare lanseaza programul anual de finantare a proiectelor
din domeniile precum piscicol,agricol,zootehnic,avicultura didactic,traditie si al
pensionarilor, in conformitate cu prevederile legii nr. 350/2005, privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati publice
nonprofit de interes general,publicat in monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI,
nr.41/05.03.2018.
Scopul Programului este de stimularea persoanelor fizice și juridice din oraș în
realizarea unor obiective de interes public . Obiectivul general al Programului este
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Orașului Sânnicolau Mare, prin susținerea
inițiativelor organizațiilor neguvemamentale de antrenare a cetățenilor în activități
de interes public.
Etapele privind procedura de selecție de proiecte: a) publicarea programului
anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile; b) publicarea anunțului de
participare; c) înscrierea candidaților – la solicitare;d) transmiterea documentației;
e) prezentarea propunerii de proiecte; f) verificarea eligibilității, înregistrării și a
îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară; g) evaluarea

bastonul şi cu o cheie mare în mână. În
dreapta spate se văd atelajele cu cai, cu
butoaie şi sticlele de bere, gata pentru
livrare către birturile din oraş. Fotografia
permite o privire de ansamblu a berăriei
sânmiclăuşene din perioada spre finalul
Imperiului austro-ungar.
După Tratatul dela Trianon din anul
1920, când 2/3 din Banatul integral
(Banatul mare) de altădată au fost
alipite României, a început şi declinul
acestei renumite fabrici de bere.
Rupându-se prin această tranzacţie
geo-politică desfacerea berii pe piaţa
austriacă şi maghiară, mica Fabrica de
Bere Sânmiclăuşană nu a mai reszistat
concurenţei fabricii timişorene pe
modesta piaţa română de atunci. Astfel,
meşterul măcelar Johann Kornelly din
Sânnicolau German cumpără Berăria şi
Slădăria şi le transformă cu mare succes
într-un abator sub denumirea „Salamiund Konservenfabrik – Kornelly“, sau
pe româneşte „Fabrica de Salam si
Conserve – Kornelly“. Expropierea
comunistă din anul 1948 a pus capătul
definitiv si a acestei istorice unităţi
economice. - Sic transit gloria mundi!

HANS HAAS

Proiect de mediu, ariile naturale protejate Comloșu Mare, Pajiștea
Cenad, Pădurea Paniova

Dimoiu, Landler și Buciuman
Anunț de participare privind programul anual propriu pentru acordarea
de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentu activități
nonprofit de interes local pentru anul 2018

Berăria a fost desemnată sub
denumirea
„Nagyszentmiklósi
Sör
és Malátagyár“ şi în germana,
„Nagyszentmiklóser
Brauerei
und
Malzfabrik“ (rom. „Fabrica de Bere
şi Slădărie Sânmiclăuşană“), ceea
ce de asemenea se poate citi şi pe
butoaiele mari de bere. Fotografia redă
un aranjament ad hoc, şi este datat din
anul 1909 cu ocazia aniversării a 185 de
ani dela fondarea berăriei. Deasemenea
redă întregul efectiv personal: La masa
din centru stau cei trei acţionari financiari;
în spatele lor (în picioare) cei doi meşteri
berari şi slădărari. Cel din stânga pare
a fi (generaţia vârstnică poate şi-l mai
aminteşte) berarul austriac Anton
Strohner, cunoscut în Sânnicolau ca
Strohner- bácsi, handicapat din Primul
Război Mondial (îi lipsea braţul stâng).
Chiar şi comandantul jandarmariei
oraşului, împreună cu adjunctul său, nu
aveau voie să lipsească dela un astfel
de eveniment festiv cu bere gratuită
în abundenţă. Deasemenea se pot
vedea dogarii şi muncitorii din cramă,
ca şi personalul femeiesc din turnătorie
pentru bere la sticlă. Lopeţile late de lemn
ce se văd, se foloseau pentru tratarea
malţului uscat. În dreapta de tot se vede
şi paznicul de noapte cu lămpaşul,

propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor; i) încheierea contractului
sau contractelor de finanțare nerambursabilă; j) publicarea anunțului de atribuire a
contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.
În vederea gestionării Programului, se constituie Comisia pentru gestionarea
Programului local de sprijinire a activităților nonprofit de interes local, denumită în
continuare Comisia. Membrii Comisiei sunt desemnați prin dispoziția Primarului
Orașului Sânnicolau Mare. Anunțul de participare la selecția de proiecte va fi
publicat în două cotidiane de interes local și pe site-ul autorității publice finanțatoare,
www.sannicolau-mare.ro. Documentele menționate mai sus vor fi făcute publice
pe site-ul orașului Sânnicolau Mare și vor fi puse la dispoziție tuturor persoanelor
interesate.
Avand in vedere necesitatea urgentarii unor proiecte pentru atingerea obiectivelor
propuse de catre asociatiile participante, programul de selectie pentru anul 2018 se
lanseaza cu data de 06.03.2018 pana in data de 20.03.2018, termen in care se
pot depune proiectele de catre solicitanti la Regitratura Primariei Sannicolau Mare.
Suma alocata in 2018 de la bugetul local, petru finantarea nerambursabila este in
valoare de 490.000 lei.
Coantumul contributiei de la bugetul local nu poate depasii 90% din valoarea
totala a proiectelor.

Asociația Excelsior a organizat în perioada 22.01.2018 – 29.01.2018 sesiuni
de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de
proiectul “Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu
Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”.
S-au organizat și s-au desfășurat șapte sesiuni de informare la primăriile din
localitățile Comloșu Mare, Sânnicolau Mare, Cenad, Sînpetru Mare, Saravale,
Ghizela și Secaș, la care au participat 145 de persoane, fiind implicați la aceste
întâlniri lideri locali de opinie (primari, profesori, consilieri locali, administratori de
ferme și asociații agricole).
În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații
privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a
siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea
statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de
promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.
Toate aspectele prezentate la întâlnirile de informare de la cele șapte primării
subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele
actuale de mediu ale comunităților locale: tăieri ilegale de arbori, folosirea irațională
a pesticidelor, incendierea terenurilor,etc, promovând prin aceste informări o
responsabilitate mai mare din partea comunităților locale față de ariile naturale
protejate.
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