
M nitorul

ISSN 1843 - 6781

Coordonator:  Primar Dănuţ Groza
                          tel. 0726112828 
Redactor:        Muntean Raluca                      
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

MARTIE 2017  Anul VIII Nr.115 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2017
Programul de colectare stabilit  pentru ridicarea deşeurilor pe străzi 4
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Toți cetățenii care împlinesc anul 
acesta 50 de ani de căsătorie sau 
mai mult (cu excepția celor care 
au fost premiați în anii trecuți) 
sunt așteptați să se înscrie la 
secretariatul domnului primar 
pentru a fi premiați pe scena 

teatrului de vară cu ocazia zilelor 
orașului în luna septembrie.
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Programul sfintelor slujbe ale 
sărbătorilor pascale

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
• Joi, 13 aprilie:  ora 1000 - Liturghia Sf. Vasile cel Mare, ora 1900 - Denia celor 

12 evanghelii
• Vineri, 14 aprilie:  ora 1000 - Slujba ceasurilor, ora 1900 - Prohodul 

Mântuitorului 
• Sâmbătă, 15 aprilie:  ora 2400 - Învierea cu ocolirea centrului oraşului 

împreună cu credincioşii ortodocşi sârbi, cu care ne întâlnim la intersecţia 
str. Mihai Viteazu cu Calea lui Traian.

• Duminică, 16 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie de Paşti 
• Luni, 17 aprilie: ora 1000 -Sfânta Liturghie din a doua zi de Paşti

BISERICA CATOLICĂ
• Joi, 13 aprilie: ora 1800 - Slujba de comemorare a “Cinei celei de taină”
• Vineri, 14 aprilie: ora 1400 - Slujba “Patima și moartea lui Iisus“
• Sâmbătă, 15 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere 
• Duminică, 16 aprilie: ora 900 - Sfânta Liturghie în limba română și germană,  

ora 1000 - Sfânta Liturghie în limba rmahiară, ora 1200 - Sfânta Liturghie în 
limba bulgară

• Luni, 17 aprilie: ora 900 - Sfânta Liturghie (în toate limbile)

BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ
• Joi, 13 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie (colectare de daruri pentru cei 

bolnavi)
• Vineri, 14 aprilie: ora 1800 - Denia
• Sâmbătă, 15 aprilie: ora 2400 - Slujba de Înviere cu ocolirea centrului 

orașului alături de enoriașii Bisericii Ortodoxe Române
• Duminică, 16 aprilie:  ora 1000 - Sfânta Liturghie

BISERICA GRECO-CATOLICĂ
• Joi, 13 aprilie: ora 1800 - Denia patimilor
• Vineri, 14 aprilie: ora 1800 - Denia prohodului
• Sâmbătă, 15 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere urmată de Sfânta Liturghie
• Duminică, 16 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie

BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
• Sâmbătă, 15 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere cu ocolirea bisericii, urmată 

de Sfânta Liturghie
• Duminică, 16 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie 
      ora 1800 - Vecernia

• ora 1400 la sala de sport 
“IOAN MORAR“. Tradiţionala 
întâlnire de Paște a membrilor 
Asociaţiei Seniorii Sânmiclăușeni 
va avea loc anul acesta în data de 
13 aprilie. La fel ca în anii anteriori 
la întâlnire va paticipa domnul 
primar și se vor discuta problemele 
specifice asociaţiei dar și ale 
orașului.  Ca de obicei Iepurașul va 
oferi participanţilor și un mic cadou.  

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
ORGANIZATE DE PRIMĂRIE CU 

OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

13 APRILIE 2017

• IEPURAȘI,  CĂSUȚE ȘI 
EXPOZIȚIE DE PĂSĂRI  
Ca în fiecare an, toţi locuitorii 
Sânnicolaului Mare, părinţi, bunici și 
copii sunt invitaţi să viziteze căsuţele 
amplasate în faţa Castelului Nako 
pentru a cumpăra câte un suvenir 
specific sărbătorii pascale care 
se apropie. De asemenea, sunt 
bineveniţi în faţa Primăriei, unde 
în așteptarea copiilor stau cuminţi 
iepurașii și mielușeii. Pentru bucuria 
copiilor și nu numai Asociaţia 

Crescătorilor de Păsări Nako 
va organiza în faţa primăriei și o 
expoziţie de păsări. Vă așteptăm!  

APRILIE 2017

S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2017

 SC TERRAVIA SRL SÂNNICOLAU MARE 
firma de transport internațional de marfă
Angajeaza in conditii avantajoase functionar economic

  Conditii:  
• limba germana la nivel de conversatie
• cunostinte operare calculator
• studii economice medii sau superioare
• experienta constituie un avantaj
• permis conducere categoria B

  Interviul pentru angajare are loc de luni pina vineri intre orele 9 - 15, la 
sediul firmei   din Sinnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

Relatii zilnic intre orele 8-16, la nr. de telefon:     
0745601664 sau 0256 223223

 DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII RECRUTEAZĂ
 În vederea angajării CASIERĂ. CERINȚE:

• cunoștințe minime de contabilitate primară
• cunoștinte PC (word, excel, gmail)
• abilități în comunicare
• persoana placută, pozitivă

Se asigură salar motivant și training!
Așteptăm CV-urile pe adresa de e-mail: 

i.baicu@yahoo.com
Informații la telefon: 0729.016.804

• ora 1600 TRUPA CERINO. La 
fel ca în anii anteriori, toţi copiii sunt 
așteptaţi în faţa Primăriei unde vor 
avea parte de un frumos și distractiv 
spectacol de cântece, dansuri, 
povești și concursuri. Și anul acesta 
binecunoscuta formaţie Cerino vine 
cu un program nou și plin de surprize 
pentru cei mici.

• ora 1700 CAMPIONATUL DE 
CIOCNIT OUĂ.  Mult așteptatul 
Campionat De Ciocnit Ouă Roșii 
se va desfășura și anul acesta. 
Toţi cei care doresc să participe 

sunt așteptaţi să se înscrie în ziua 
consursului în holul primăriei până la 
ora 1600. Se vor acorda bineînţeles și 
o mulţime de premii. Detalii despre 
regulament în pag.4

17 APRILIE 2017

Vă așteptăm în Sânnicolau Mare  pe strada Calea lui Traian nr.2 A!

Leon Gourmet Bakery

Cea mai nouă terasă din 
oraș vă așteaptă cu:  

• minuturi: aripioare crispy picante sau nepicante, snițele, sandwich-uri
• produse proaspete de simigerie și patiserie: covrigi, cornuri cu șuncă și 

mozzarella, cornuri cu cremwurști, pizza la felie, croissante, ștrudele
• prăjituri
• cafea, ciocolată caldă, ceai
• băuturi răcoritoare: sucuri, apă minerală, fresh , limonadă 

ADMINISTRAȚIE
Primăria a încheiat 
campania de primăvară 
2017 de plantare a copacilor 
ornamentali în oraș.
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SPORT
CUPA “SÂNNICOLAU MARE“ 
Ediția a III-a la categoria de 
vârstă 14-18 ani
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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

vă stă la dispoziție atât ziua cât și noaptea la cele mai accesibile 

tarife: * 2,18 interior  *2,49 interior noaptea *2,65 exterior
Vă conducem oriunde doriți în cel mai scurt timp posibil de la 

comanda dumneavoastră telefonică!

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 
0256371648(tel+fax) - Calea Timișorii, nr. 10

S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2017

Pentru mine ca primar, pentru 
consilierii locali și pentru extraordinara 
echipă de funcţionari publici cu care 
lucrez în Primăria Sânnicolau Mare, 
folosirea cu eficienţă maximă a banilor 
publici este prioritatea numărul unu. 
Fiecare început de an vine cu sarcina 
deosebit de dificilă de a realiza un buget 
pentru anul ce tocmai a început. Trebuie 
de fiecare dată să avem în vedere toate 
problemele orașului și ale cetăţenilor în 
anul respectiv. Este o muncă intensă 
la care participă toate departamentele 
primăriei, au loc  ședinţe cu consilierii 
locali, instituţiile publice din oraș, cu 
asociaţiile din oraș dar și cu cetăţenii. 
Fiecare vine cu propuneri din sectorul 
său de activitate sau cu sugestii diverse 
legate de aspectele principale ale 
dezvoltării orașului. În urma colectării 
tuturor propunerilor făcute se stabilesc 
vectorii noului buget pe o scară direct 

proporţională cu importanţa problemelor 
stabilite.

La fel ca în fiecare an, atunci când 
am stabilit investiţiile cuprinse în noul 
buget, cel mai important indicator a fost 
dat de opinia cetăţenilor acestui oraș. 
Când vorbești despre o investiţie nouă 
există nenumărate posibilităţi, dar la 
Sânnicolau Mare se ţine întotdeauna 
cont de ceea ce doresc cetăţenii. Astfel 
și în anul 2017 accentul va cădea pe 
investiţii în infrastructura străzilor. Se 
va continua cu modernizarea străzilor 
orașului, cu astfaltarea drumurilor și 
amenajarea trotuarelor.

Un alt sector pe care dumneavoastră 
l-aţi stabilit ca foarte important este 
acela al plantării de copaci. Așa cum 
am promis, nu ne vom opri cu plantarea 
copacilor pe străzile Sânnicolaului Mare, 

pănă când nu vom acoperi toate străzile 
din oraș.

În ceea ce privește celelalte domenii 
de activitate finanţate de la bugetul 
local vom păstra aceleași principii ca și 
în anii trecuţi. La sport vom încuraja în 
continuare tinerii acestui oraș și vom 
promova cât mai mulţi copii și juniori 
spre echipele mari. La cultură se vor 
păstra principalele evenimente de pe 
parcursul anului, cu care dumneavoatră 
desigur v-aţi obișnuit deja. Asociaţiile 
orașului vor beneficia și în acest an de 
susţinerea primăriei în activităţile ce le 
desfășoară. Vom fi alături ca întotdeanua 
și de bisericile din Sânnicolau Mare.

  
Întregul buget a fost prezentat în 

ședinţa Consiliului Local din data de 28 
martie, în sala mare a castelului Nako, 
în faţa unei săli pline. După o ședinţă 

lungă, așa cum se și cunvine la cea mai 
importantă întâlnire a Consiliului Local 
dintr-un an calendaristic,  proiectul de 
buget a fost votat în unanimitate. Doresc  
să mulţumesc consilierilor locali, 
indiferent de gruparea politică din care 
fac parte, că au pus interesul orașului și 
al cetăţenilor pe primul loc, votând cum 
am spus în unanimitate bugetul.

Datorită timpului prea scurt de la 
aprobarea bugetului și până la apariţia 
acestui număr al  “Monitorului“, nu am 
reușit să detaliem tot ceea ce conţine 
lista de investiţii, proiectele și celelalte 
domenii ale bugetului. În numărul de 
luna viitoare vom reveni cu o prezentare 
detaliată a tot ceea ce conţine bugetul 
orașului pentru anul 2017.

primar DĂNUȚ GROZA

Peste câteva zile, sărbătorim, 
ortodocși și catolici, praznicul mare al 
Învierii Domnului Iisus Hristos. Acum, 
în ultimele zile ale postului Paștelui, în 
Săptămâna Mare, îmi doresc să fim 
împreună, așa cum la toate sărbătorile 
importante de peste an suntem. În 
primul rând, trebuie să ne curăţăm 
sufletește, participând cu smerenie la 
sfintele slujbe, pentru ca, la miezul nopţii 
să putem cânta în cor Hristos a înviat.

Ca de obicei, cu ocazia Sfintelor 
sărbători pascale, vă invit să participaţi 

la evenimentele pe care le organizăm 
pentru a ne întâlni și pentru a ne bucura 
de aceste zile minunate. Ca în anii 
trecuţi, vom petrece câteva ore alături 
de cei mai în vârstă dintre locuitorii 
Sânnicolaului Mare, la binecunoscuta 
întâlnire cu pensionarii. După aceea, 
părinţii, bunicii, copiii sunt invitaţi să 
se înscrie la tradiţionalul eveniment 
de ciocnit ouă. Premiile tentante, miei, 
cocoși și iepuri fac din acest concurs 
o activitate deosebit de atractivă. Și 
pentru cei mici avem din nou pregătit 
un program special, jocuri, cântece, 

dansuri și competiţii.
De asemenea, invit toţi 

sânmiclăușenii să viziteze centrul 
orașului, unde au parte de o surpriză 
plăcută. Pe lângă căsuţele cu suveniruri, 
se pot bucura de expoziţia de iepuri și 
miei. 

Dar, înainte de aceste evenimente 
dedicate în exclusivitate cetăţenilor 
orașului nostru,  vreau să vă doresc o 
săptămână mare cu liniște sufletească, 
sănătate și bucurii spirituale.

Mirosul cozonacilor proaspeţi 
să pătrundă în fiecare casă, iar 

prosperitatea, fericirea și norocul să 
vă fie călauze în zilele sărbătorilor 
pascale. În  noaptea Învierii Domnului 
să ne întâlnim în sfintele biserici, să ne 
rugăm pentru binele orașului nostru și 
să ne plecăm genunchii într-o sinceră 
rugăciune.

Sfintele Paști să vă facă parte de 
sănătate și belșug! Sărbători fericite 
alături de cei dragi!

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

 „HRISTOS A ÎNVIAT!”

PRINCIPALELE DOMENII DE INVESTIȚIE SUNT 
INFRASTRUCTURA, ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘI SĂNĂTATEA
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• Vând apartament cu 3 camere, 
semidecomandat, mobilat, balcon 
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0771031794 sau 0785087710 

•Vând casă în Sânnicolau Mare, 
parter cu mansardă, construcţie 2011, 
living, bucătărie cu loc de luat masa, 
cămară, 2 dormitoare, 2 băi, dresing, 
cu sau fără m,obilă, terasă, cazan 
de încălzire pe gaz, 2 parate de aer 
condiţionat, grătar zidit în curte, toate 
utilităţile, preţ negociabil. 
Tel. 0724526634 sau 0721209992

•Vând colţar extensibil din Germania 
și dulap cu vitrină.
Tel. 0724526634 sau 0721209992

• Vând TV, bancă de grădină, 
3 costume populare, toate cu 
3000Ron,blănuri, cărţi, bibelouri, 
radio, lămpi, steaguri, monede, 
coarne cerb, ceasuri, tablouri, rochii, 
farfurii, muzică rock, grecească, 
covoare, navigator TOMTOMstart 
25m pentru Europa preţ 300 Ron, 
cărţi din diferite domenii(dicţionare, 
beletristică, povești) în număr de 190 
buc., toate cu 1000Ron. 
Tel.  0036303509607

•Vând apartament cu 2 camere etj. III, 
bl. L, str. Republicii nr.10.
Tel. 0735332613

• SC Sânmicloșana SA închiriază 
spaţii comerciale în Sânnicolau Mare, 
str. Independenţei nr.1, 36,5mp, str. 
Timișorii 2A – 157mp, 37mp și 30mp, 
preţ 4 Euro/mp negociabil.     
Tel. 0736852777

•Vând două case situate pe strada Ion 
Creangă, nr. 8 și 12.
Tel. 0727020830

•Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare.
Tel. 0729614249 

• Vând apartament cu 3 camere pe 
strada Panselelor, nr.1, ap 9.
Tel. 0720665512 sau 0728892292 

• Ofer masaj la domiciliu de relaxare, 
anticelulită, terapeutic, facial, 
kinetoterapie, programări la tel:
Tel. 0743471248

• Casă de vânzare cu brutărie pe 
strada Oituz, nr.44.
Tel. 0723358711

•Închiriez spaţiu comercial situat 
ultracentral, fost Economat.
Tel. 0733205811

• Casa de vanzare, Sannicolau Mare 
str. Iorgovici nr.19.
Tel. 0741093255 

• Vand mobila tineret Second-Hand.  
Tel. 0741 093255 

• Vand casa central in Sannicolau 
Mare str. Ghe. Lazar nr.14 compusa 
din: 2 puncte comerciale + baie, 3 
camere, bucatarie, baie, incalzire 
centrala pe gaz. pret negociabil. 
Tel. 0763535067

• Vand casa in Sannicolau Mare 3 
camere, bucatarie, baie, terasa, 1400 
mp. pret negociabil.
Tel. 0727962540

• Vand locuri de casă în Sânnicolau 
Mare aproape de centru în suprafaţa 
torală de 4000 mp.
Tel. 0721955177

• Vand sau schimb cu apartament, 
casa taraneasca in Cenad , 4500 mp  
cu 30 m liniari front stradal pentru 
constructie. 
Tel. 0256370433• Vand coltar din 3 piese, 2 piese 

avand 1,40 m fiecare .Coltarul are si 
functie de pat, este extensibil.Nu este 
rupt, zgariat, patat. 
Tel. 0256370433

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
str.Ţichindeal, nr.20, jud. Timiş,  
compusă din 2 dormitoare, bucătărie, 
living, sala de servit masa, baie, 
hol, garaj.Utilitati: încălzire pe gaz, 
aer conditionat, complet  izolată, 
branşament apa şi canalizare de la 
reţeaua publică, acces de pe stada 
asfaltata.
Total locuibil - 90 mp, curte - 200 mp.
Preţ: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447  

• Vând loc de casa, situat în 
Sânnicolau Mare, str. A.Muresan, 
suprafată - 550 mp .Utilităti : gaz 
la poartă. apa este în curte, canal, 
construcţie de 80 mp. la nivelul parter, 
urmând a se compartimenta.
Preţ: 25.000 euro negociabil
Tel. 0721223538, 0721363447  

•  Firma Sc Avaselac Srl angajeaza: 
aschietori, sudori, lacatusi  mecanici.
Informatii la punctul de lucru din 
Sannicolau Mare, str.Victor Babes, 
nr.100.  

• ANUNȚ PUBLIC. Jura Stoia Carmen 
Violeta din localitatea Cenad, judeţul 
Timiș, anunţă publicul interesat 
de intenţia de a obţine avizul de 
gospodărire a apelor pentru obiectivul: 
Extindere Pensiune, Amenajare 
Piscină și Iaz de Agrement, amplasat 
în localitatea Cenad.
Informaţiile și observaţiile publicului se 
primesc zilnic la Direcţia Apelor Banat 
Timișoara și la telefon 0769046200.

• Vand Vila NOUA construita in 
septembrie 2016 pe Strada Oituz 26, 
cu suprafata totala 1287, din care 
construita aproximativ 270m. Are 
o lungime de 25m stradali cu doua 
intrari in curte si toate utilitatile incluse 
(gaz, canalizare, apa), 2 terase, 4 
dormitoare si un living foarte mare 
de 32m, 2bai mobilate, bucatarie 
mobilata si inca una de vara, camara, 
garaj cu un salon de lectura/joaca 
deasupra. Pentru mai multe detalii 
si poze, sunati cu incredere pentru 
detalii, ofer si rog seriozitate.
Tel. 0744582481  

Așa cum deja cetăţenii orașului s-au obișnuit, în fiecare primăvară și toamnă, 
Primăria Sânnicolau Mare desfășoară o campanie de plantare a copacilor 
ornamentali. De fiecare dată sunt stabilite ca obiectiv străzile unde au fost finalizate 
lucrările de modernizare și nu s-au plantat încă copaci. Plantarea copacilor pe 
străzile nemodernizate ar duce în mod evident la deteriorarea acestora odată cu 
efectuarea de lucrări.

În campania de primăvară 2017, s-au plantat aproape 1000 de copaci ornamentali 
în alinimanete stradale astfel: 

• pe strada Paul Iorgovici și în spatele Bisericii Catolice s-au plantat 
platani (Platanus acerifolia);

• pe strada Tiberiu Brediceanu (în completare) și pe strada Petru Maior 
s-au plantat corcoduși ornamentali (Prunus cerasifera ‘Nigra’); 

• pe strada  Cosânzeana s-au plantat arțari (Acer platanoides) ;
• pe stradata Mărășești (între str. M. Eminescu și str. G. Coșbuc),  în  

completare pe restul străzii  Mărășești,  pe strada  Andrei Șaguna și 
pe strada Nestor Oprean s-a plantat paducel cu flori roșii (Crataegus 
laevigata ‘Paul’s Scarlet) ;

• pe strada Alexandru Vlahuță s-au plantat tei (Tilia cordata).

De asemenea s-au mai plantat 1.000 de bucăți de puiet de salcâm în 
perdele de protectie în zona bălții FNC.

Toţi arborii recent plantaţi vor fi tutoraţi, udaţi, fertilizaţi și li se vor aplica tratamente 
fito-sanitare (dacă este cazul) de către angajaţii serviciului spaţii verzi din cadrul 
Primăriei. Coroana acestora va fi condusă prin tăieri de corecţie succesive, pe 
parcursul următorilor ani, în perioada de repaus vegetativ (de obicei primăvara, în 
lunile ianuarie - februarie). 

Un rol deosebit în îngrijirea și protejarea arborilor recent plantaţi, îl aveţi 
dumneavostră cetăţenii orașului. Primăria Sânnicolau Mare roagă toţi loucitorii să 
se implice activ în îngrijirea acestor arbori prin udarea lor pe timpul verii (dimineaţa 
sau seara) sau prin văruirea lor (în perioada de primavară). De asemenea nu putem 
ignora fenomenul de vandalizare al copacilor. Deși Sânnicolau Mare este un oraș 
civilizat în care cetăţenii au un ridicat simţ civic, au existat și cazuri izolate când 
copacii au fost rupţi de către persoane rău intenţionate. Vă rugăm să sesizaţi 

autorităţile în cazul în care aveţi cunoștinţă despre astfel de fapte. Până la urmă 
copacii sunt un bun comun al tuturor cetăţenilor care contribuie la bugetul local.

 
 În ultimii ani de zile, primătia a reușit plantarea a peste 6000 de copaci. A fost 

un efort deosebit și nemaiîntâlnit în orașul nostru și întreţinerea acestor copaci 
reprezintă o provocare deosebită pentru angajaţii sectorului de spaţii verzi. Pe lângă 
sarcina de a asigura buna dezvoltarea a copacilor, angajaţii primăriei au sarcina de 
a se ocupa și de celelalte zone verzi din oraș. La acest efort pot contribui și cetăţenii 
orașului prin întreţinerea spaţiului din faţa casei, plantarea de gazon, flori și tunderea 
ierbii. Încet, încet, pe tot mai multe străzi se finalizează lucrările și orașul începe să 
aibă aspectul pe care cu toţii l-am visat. 

 Împreună putem păstra Sânnicolau Mare un oraș curat și verde.

MCC

PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE A ÎNCHEIAT CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ 
2017 DE PLANTARE A COPACILOR ORNAMENTALI ÎN ORAȘ

Strada Cosânzeana

Strada P. MaiorStrada Al. Vlahuță

Strada Mărășești

FOTBAL 

FOTBAL LIGA IV - ANTR.CAPRARESCU NICOLAE
Unirea ocupa locul 8 în clasament acumulând 35 de puncte. Ultimele 

rezultate ale echipei de seniori:
CS UNIREA SANNICOLAU MARE -AS MURANI 3-0
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - TIMISUL SAG 0-0
FLACARA FAGET - UNIREA SANNICOLAU MARE 3-2
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - UNIREA BANLOC - 5-3

FOTBAL LIGA V - ANTR. STANACHE MARIUS 
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - UNIREA TOMNATIC 0-3
AS SACALAZ -  CS UNIREA SANNICOLAU MARE 3-1
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - SANPETRU MARE 3-3

FOTBAL JUNIORI B1 ( 2000-2001) ANTR.STANACHE MARIUS
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - CSS BEGA TIMISOARA 2-1
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS GHIRODA 8-0

FOTBAL JUNIORI C ( 2002-2003) ANTR.BALOG STEFAN
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - SC.FOTBAL BABAN 2-0
LPS BANATUL - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 5-0
FLACARA PARTA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 2-5
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS POLI TIMISOARA 3-5

FOTBAL JUNIORI D( 2004-2005) ANTR.VIASU DANIEL
CSS BEGA TIMISOARA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 0-4
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - EDU SPORT 3-0
FORTUNA BECICHERECU MIC - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 0-12
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - RIPENSIA TIMISOARA 2-0

FOTBAL JUNIORI E ( 2006-2007) ANTR.SITARU MARIUS
CS UNIREA SANNICOLAU MARE -ASU POLI TIMISOARA 3-2
AS TIM STAR TIMISOARA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 2-3
ELECTRICA TIMISOARA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 3-1
CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS GHIRODA 7-1

Strada Paul Iorgovici

• Simici Milka, persoană fizică autorizată, declar pierdută 
autorizaţia de funcţionare nr. 579 din 08.05.2015 eliberată de 
Primăria Sânnicolau Mare.

https://www.facebook.com/
Primaria.SânnicolauMare/
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CUPA “SÂNNICOLAU MARE“ 
Ediția a III-a la categoria de vârstă 14-18 ani

Atunci când s-a oraganizat pentru 
prima dată “Cupa Sânnicolau Mare“ 
la fotbal pentru amatori, s-a dorit o 
competiţie care să ofere iubitorilor de 
fotbal din orașul nostru o competiţie 
oragnizată riguros. Interesul sporit 
pentru acest eveniment a făcut să fie 
organizată și varianta pentru juniori, care 
anul acesta a ajuns la ediţia a III-a. 

Astfel în data de 26 martie, sala de 
sport Ioan Morar a găzduit o competiţie 
în care nouă echipe s-au luptat pentru 
trofeu. Echipele formate din tineri de 
14-18 ani au fost împărţite în grupe de 
căte trei, din care s-au calificat cele mai 
bune în semifinale. Meciurile au fost 
interesante presărate cu momente de 
dramatism specific fotbalului și vîrstei 
jucătorilor. 

La fel ca și la competiţia adulţilor finala 
a fost foarte echilibrată și s-a decis în 
urma loviturilor de la 7 metri. De câștigat 
însă au avut toţi cei care au participat ca 
jucători sau simplii spectatori. 

Turneul a fost organizat de Primăria 
Sânnicolau Mare și Clubul sportiv Unirea 
care a asigurat un arbitraj profesionist și 
a oferit la sfârșit diplome, cupe și premii 
pentru cele mai bune echipe.

Festivitatea de premiere a fost 
oficiată de către domnul primar Dănuţ 
Groza.

Clasamentul final:
1. ALL STAR
2. VIZEJDIA

3. OILE NEGRE
4. PISICILE
Au mai fost acordate premii și 

diplome pentru :
• Cel mai bun jucător: ȘUȘTREAN 

RADU
• Cel mai bun portar:  MUHUȚ 

EMANUEL
• Premiul fair-play:  BIZĂU 

VASILICĂ

O iniţiativă deosebită a fost anul 
acesta organizarea unui turneu și pentru 
jucători de peste 40 de ani. La această 
categorie s-au înscris însă doar 2 
echipe. Meciul celor 2 echipe, denumite 
sugetiv OldBoys70 și OldBoys90 după 
perioada de glorie a membrilor, a fost 

programat înainte de finala turneului de 
juniori. Deși desfășurat într-o atmosferă 
amicală, meciul a fost caracterizat de 
ambiţia celor din teren de a se ridica la 
nivelul așteptărilor. Desigur rezultatul 
este lipsit de importanţă la o asemenea 
partidă, iar organizatorii au acordat locul 
I ambelor echipe.

MCC 

Primăria oraşului Sânnicolau Mare, organizează şi în această primăvară, pe 
lângă activităţile curente de salubrizare, o amplă acţiune de curăţenie generală  a 
oraşului-Curățenia de Primăvară 2017. 

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 “Curățenia de primăvară 2017” se vor colecta(ridica)
din  faţa fiecărei gospodării deşeuri voluminoase, materiale feroase şi neferoase, 
ambalaje de hîrtie 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 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, 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 
recipienţii special amplasaţi în patru locaţii pe raza orașului și anume: Str.Gheorghe 
Lazăr, Republicii (zona fosta centrala Republicii), Viilor, Miron Costin (biblioteca 
orășenească).

CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2017

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 circulaţia pe trotuare şi pe drumurile publice 
(excepţie fac arborii ornamentali din aliniamentele nou înfiinţate);

• 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 mulțumeşte pentru sprijin şi colaborare!

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

MARȚI 11 Aprilie 2017:
N. VODA
NUFARULUI
V. BABES
POPA SAPCA
VANATORULUI
TRAIAN VUIA
BELA BARTOK
SCURTA
A.IANCU
IORGOVICI

MIERCURI 12 Aprilie 2017:
T.BREDICEANU
M.EMINESCU
ALBA IULIA
Dr.CENADULUI
CLOSCA
G.CRISAN
9 MAI
G.COSBUC
MANOLE
V.ALECSANDRI
OITUZ 
I.CREANGA

JOI 13 Aprilie 2017:
CALEA LUI TRAIAN

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

JOI 20 Aprilie 2017:
ORSOVA
CLUJ 
SUBICI
BLAJ 
CARANSEBES
BRAILA
BALTII
ORAVITA
CRAIOVA
DEJ
DEVA
ORASTIE
HATEG
LUGOJ

VINERI  21 Aprilie 2017:
HOREA

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

LUNI  24 Aprilie 2017:
AUREL VLAICU
PESCARILOR
CIOBANILOR
ALBINA
N. BALCESCU
AL. VLAHUTA
A. MURESAN
GHE. SINCAI
CAP. VASILE IOAN
N. GRIGORESCU
TOMA ALIMOS
STEFAN CEL MARE

MARȚI  25 Aprilie 2017:
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  26 Aprilie 2017:
DR. TIMISORII VECHI
DR. SARAVALE
E. MURGU
M.SADOVEANU
I.L.CARAGIALE
ARANCA
GHE. DOJA
ANDREICA
AUREL POPOVICI
C. PORUMBESCU

JOI  27 Aprilie 2017:
BLOCURI REPUBLICII
REPUBLICII-case
P-ţa 30 DECEMBRIE

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

VINERI  28 Aprilie 2016:
DR. COMLOSULUI
MIERLEI
COMORII
ABATORULUI
ROMILOR
AXENTE SEVER
NOUA
GRIVITA
C.BRANCOVEANU
GRANICERILOR
M. KOGALNICEANU
AVRAM IANCU
T.BUCURESCU

Campionatul de ciocnit ouă roșii
REGULAMENT

• Concursul se desfășoară pe două categorii de vărstă: copii (concurenţi între 3 și 
14 ani) și adulţi (concurenţi trecuţi de 14 ani)

• Concursul se desfășoară în sistem cupă cu eventuale etape de calificare. Meciurile 
se stabilesc prin tragere la sorţi. Un meci se desfășoară între doi concurenţi și 
câștigă cel care rămâne cu oul întreg. 

• Competiţia are un arbitru care arbitrează toate meciurile și validează câștigătorul 
competiţiei. 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. Ceilalţi concurenţi 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. 

Clubul Unirea a fost gazda turneului semifinal destinat juniorilor 3 masculin. Din 
partea clubului nostru au intrat în luptă elevii pregătiţi de Alin Kirsch. Deși au luptat 
cu toate forţele și de multe ori s-au ridicat peste nivelul așteptărilor, băieţii noștri au 
pierdut calificarea în faţa unor echipe ce reărezintă orașe mult mai mari și cu mult 
mai mult potenţial. Am jucat cu echipe din Brașov, Bistriţa și Craiova. Rezultatele au 
fost:

• CS DINAMO BRASOV -LPS BISTRITA - 30-26
• CSS CRAIOVA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 24-23
• LPS BISTRITA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 30-26
• DINAMO BRASOV - CSS CRAIOVA 32-26
• LPS BISTRITA - CSS CRAIOVA 29-24
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - DINAMO BRASOV 28-38

În urma acestor rezultate în faza următoare a competiţiei s-au calificat echipele 
din Brașov și Bistriţa. Le dorim mull succes juniorilor de la Unirea în competiţiile 
viitoare, dearece au arătat mult potenţial și perspective pentru rezultate mult mai 
bune.

HANDBAL

TURNEU SEMIFINAL GĂZDUIT 
DE CLUBUL UNIREA


