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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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CONSILIUL LOCAL  A HOTĂRÂT

ca impozitele și 
taxele locale să 

rămână neschimbate 
în 2018
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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

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

Sinteza lucrărilor de reabilitare și modernizare
Realizate de Primăria Orașului Sânnicolau Mare în anul 2017

A FOST FINALIZATĂ RENOVAREA
Grădiniței cu program prelungit nr. 3

SPĂLĂTORIE AUTO
 Str.Paul Iorgovici nr 1A 

Oferim servicii de calitate

EVENIMENTE
ISTORIA FOTBALULUI 
SÂNMICLĂUȘEAN
A fost publicat volumul 
“Nostalgii“, scris de 
Falvius Buda
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Primăria orașului Sânnicolau Mare împreună cu Clubul 
Sportiv Unirea organizează la sala de sport Ioan Morar un 
turneu pentru echipe de amatori din Sânnicolau Mare. La 
competiție se pot înscrie echipe formate din minim 6 și maxim 
10 jucători. Competiția se va desfășura pe trei categorii de 
vârstă:

• categoria 14-18 ani (competiție destinată exclusiv 
elevilor) 

• categoria peste 18 ani 
O condiție pentru înscriere este ca jucătorii să nu fie 

fotbaliști legitimați la cluburi inclusiv la nivelul județ. De 
asemenea să nu fie legitimați la echipe de minifotbal/fustsal 
(copndiția NU se aplică jucătorilor de peste 40 ani). Aceste 

condiții există din dorința de a păstra 
caracterul de amatorism al turneului. La 
sfârșitul turneului se vor acorda cupe, 
diplome și premii. 

Înscrierile au loc până în data de 12 
februarie 2018 și se fac la registratura 
primăriei unde trebuie depusă lista cu 
jucătorii și datele de contact ale căpitanului 
de echipă. În momentul înscrierii veți primi 
și regulamentul competiției. Data desfășurării competiției va fi 
stabilită după finalizarea înscrierilor. Nu se percepe nici un fel 
de taxă de participare. Pentru detalii suplimentare puteți suna  
la tel. 0746228622. Vă așteptăm!

CUPA SÂNNICOLAU MARE 
FOTBAL ÎN SALA PENTRU AMATORI

2 categorii de vârstă

Pentru că nu cu mult timp în urmă, 
un nou an a început, pensionarii din 
asociația “Seniorii sânmiclăușeni” sunt 
invitați să-și plătească cotizația pentru 
anul 2018. Taxa a rămas aceeași. 
Este vorba de suma de 24 de lei pe 
an. Doamna președintă a asociației, 
Szep Margareta vă așteaptă la sediul 
asociației de la Castelul Nako începând 
cu data de 23.01.2018 în zilele de:

• MARȚI  - orele 900 - 1300

• MIERCURI  - orele 900 - 1300

• JOI  - orele 900 - 1300

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

SÂMBĂTĂ 10 FEBRUARIE 2018  
SALA DE SPORT “IOAN MORAR“

CUPA TRIPLEX 
CONFINIUM TROPHY

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
HANDBAL MASCULIN
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CS UNIREA
VĂ INVITĂ

Primăria orașului Sânnicolau aduce în atenția cetățenilor 
că este interzisă tăierea de corecție a arborilor ornamentali 
din aliniamentele stradale nou înființate de primărie după 
anul 2012. După cum toți locuitorii orașului cunosc primăria 
desfășoară a campanie masivă de plantare a arborilor 
ornamentali. Se depun eforturi financiare și logistice uriașe 
pentru buna reușită a acestui proiect. Plantarea copacilor 
este o problemă vitală pentru orașul nostru.   

Cetățenii sunt rugați să susțină acest efort prin ocrotirea 
copacilor și prin udarea lor. Tăierea  de corecție a crengilor 
este însă total interzisă, deoarece acest lucru trebuie făcut 
în mod profesionist sub îndrumarea specialiștilor în domeniu. 
Copacii trebuie întreținuți în mod uniform pe toată strada și 
conform normelor pentru buna dezvoltare a acestora. Tăierea 

necorespunzătoare dăunează copacilor proaspăt plantați.
Există și o Hotărâre a Consiliului Local Sânnicolau Mare 

care interzice tăierea abuzivă și stabilește o amendă pentru 
încălcarea acestei hotărâri.

“HCL nr.14/2012
Art.9.  În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, 

zonelor florale, spaţiilor verzi din perimetrul oraşului se 
interzice şi constituie contravenţie:

 lit.e) Efectuarea tăierilor de corecţie şi toaletare a arborilor 
ornamentali din aliniamentele înfiinţate începând cu anul 
2012; Totodată constituie contravenţie şi plantarea oricărui 
tip de pomi fructiferi şi arbori ornamentali în aliamentele noi 
înfiinţate începând cu anul 2012 ;

- amenda dela 100- 2500 lei.”

ESTE INTERZISĂ TĂIEREA DE CORECȚIE A COPACILOR ORNAMENTALI 
din aliniamentele stradale nou înființate de către primărie după anul 2012
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Au plecat dintre noi și ne veghează 
din lumea celor drepți:

FLORIN CONSTANTINESCU 
- consilier local al orașului 
Sânnicolau Mare
MARIUS PÂRVU - preot 
paroh
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https://www.facebook.com/Primaria.SÂNNICOLAUMARE/
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PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
DECEMBRIE 2017
• IAMBOR ALEXANDRU-VLAD
• KARDOS ADELINA-DAIANA
• FARCAS ALEXANDRU-DAN
• ROSU RICARDO-FLORIN
• GUTUL CRSITIAN-MARIAN
• IANOVICI STEFANIA-ANDREEA
• SOANEA STEFAN-EDUARD
• PIRVA BEATRICE-EMILIA
• PUPIN ANTONIA-ALEXIA
• NICOLA ADELINA-MARA
• COLOMPAR COSMIN-LORIN
• NOVAC NICOLAE

IANUARIE 2018
• VICHENTIE ALEXANDRU-VASILE
• TRIFIN BIANCA-DENISA
• ROGNA PAVEL-COSNTANTIN
• CODRES MARK-NICOLAS
• TURCAN COSMIN-IONUT
• SABOU DARIUS-VLAD
• DUGA DRAGOS
• MURARIU ANDREEA-FLORENTINA
• SIMON ANDREI-MARIUS
• BREBENICA ALESSIO-MADALIN
• COLOMPAR LAURA-MARIA
• TODORAN COSMINA-ADRIANA
• DUDI DARIA-ROXANA

CĂSĂTORII 
IANUARIE 2018
• ULITA ALEXANDRU-FLORIN ♥ NOVAC 

MADALINA-ANDREEA
• DEACONU BOGDAN ♥ NANA MARINELA

DECESE
IANUARIE 2018
• ABALASA PETRICA-47 ANI
• LAZA PETRU-77 ANI
• PERSE ELENA-82 ANI
• BELINTAN DUSAN-75 ANI

Anul 2017 a fost unul în care 
s-au efectuat numeroase lucrări de 
modernizare și reabilitare în orașul 
Sânnicolau Mare. Toate aceste lucrări 
au fost finanțate de Consiliul Local și 
duse la bun sfârșit sub coordonarea 
Primăriei Orașului Sânnicolau Mare. Vă 
prezentăm o listă succintă a acestor 
lucrări și investiții.

Lucrări finalizate în anul 2017 dar 
care au fost începute în anul 2016

În anul 2017 au fost finalizate 
lucrările de reablitare a infrastructurii pe 
următoarele străzi:

• str. Avram Iancu
• str. Ion Creangă
• str. Libertății
• str. Caransebeş
• str. Gh. Barițiu
• str. Cloşca
• str. C. Porumbescu
• str. I. L. Caragiale
• str. Fântâna de Piatră. 
Lucrarile au fost executate în cadrul 

proiectului de “Reabilitare 15km strazi 
in orasul Sannicolau Mare” și au 
constat în asfaltare, reabilitare trotuare, 
amenajare accese către proprietăți, 
amenajare șanturi pentru colectare apă 
pluvilală.

Au fost finalizate lucrările de 
construire a capelei ortodoxe din 
cimitirul de pe strada Mărăşeşti. S-a 
amenajat drumul de acces către capelă 

până la intrarea secundară în cimitir. 
Parcarea a fost amenajată din pavaj și 
trotuarele din perimetrul capelei tot din 
pavaj.

  
 Au fost amenajate 36 de noi accese 

rutiere către imobilele noi, care au 
beneficiat de Autorizație de construire 
pe străzile care sunt deja reabilitate.

Lucrări începute și finalizate în 
anul 2017

S-a lucrat intens la modernizarea mai 
multor străzi: 

• Reabilitare străzii Belşugului:  
asfalt, trotuare, amenajare 
accese, amenajare șanțuri 
pluviale;

• Reabilitarea străzii Oituz: 
amenajare trotuare, accese, 
șanțuri pluviale;

• Reabilitarea străzii Gh. Lazăr: 
amenajare trotuare, accese către 
proprietăți, rigole pluviale;

• Reabilitarea străzii Dr. G. 
Georgescu: amenajare trotuare, 
accese către proprietăți, rigole 
pluviale;

• Reabilitarea trotuarelor pe  strada 
Aurel Popovici.

A fost reabilitată și modernizată 
cladirea Gradiniței cu program 
prelungit nr. 3 (cu predare bilingvă 
romănă și maghiară) din str. Nufarului nr. 
12. Lucrările au constat în: reabilitarea 

tavanelor și a peretilor interiori, 
reabilitarea pardoselilor, modernizarea 
grupurilor sanitare, schimbarea 
tâmplăriei vechi cu tâmplărie PVC nouă 
la toate geamurile și ușile existente 
în grădiniță, reabilitarea instalației 
electrice, instalației termice, instalației 
sanitare, amenajare acces din stradă 
și alei perimetrale din pavaj, reparații la 
gardul situat la frontul stradal.

S-a amenajat o sală de așteptare 
la biroul de evidență a populației prin 
extinderea clădirii primăriei.

S-a extins rețeaua de apă și rețeaua 
canalizare pe stada  Extravilan.

S-au reabilitat principalele canale de 
desecare situate pe raza orașului care 
au și rol de a prelua apele pluviale din 
zonele inundabile și de a le dirija înspre 
canalul Aranca. S-au curățarea podurile 
situate pe aceste canale.

S-a amenajat un sistem de colectare 
a apelor pluviale pe strada Axente 
Sever de la intersectia cu strada A. 
Iancu și până la strada Comloșului.

S-a amenajat rigola de colectarea 
a apelor pluviale pe strada 
Independenței.

S-au pietruit mai multe străzi de 
pămînt: 

• str. Kogălniceanu
• str.  Drumul Timișorii Vechi
• str. Abatorului
• str. Romilor
• str. C. Brancoveanu
• str. Oravița.
 
S-au reabilitat în anul 2017 mai multe 

drumuri agricole.

S-a extins rețeaua electrică pe 
strada Kogalniceanu.

S-a înlocuit covorul sintetic pe terenul 
de sport din curtea Liceului Teoretic 
Ioan Jebelean.

S-a amenajat iluminatul nocturn pe 
stadionul “Gh. Biaș”  pentru facilitarea 
unor activități sportive de agrement.

Tot în anul 2017 au mai mai fost 
alocate fonduri pentru:

• reabilitarea capelei ortodoxe 
sârbe din cimitirul situat pe 
strada Stadionului;

• pentru amenajarea unei anexe la 
biserica ortodoxă ucrainiană;

• pentru reabilitarea acoperisului  
bisericii creștine baptiste 
Nădejdea;

• pentru finalizarea acoperișului 
bisericii peticostale Tabor.

 
Informaţii oferite de Biroul Urbanism 

din cadrul Primăriei Orașului

Sinteza lucrărilor de reabilitare și modernizare
Realizate de Primăria Orașului Sânnicolau Mare în anul 2017

Așa cum am promis cetățenilor, 
anul acesta vom face o prioritate din 
invățământ. În urma discuțiilor avute 
în școli și grădinițe, în Consiliul Local 
și cu colegii din Primărie, s-a stabilit o 
listă foarte lungă de propuneri. În mod 
firesc, am încercat să stabilim care ar 
fi prioritățile. În acest sens, un exemplu 
ar fi curtea clădirii ciclului primar de 
pe strada V. Babeș, aparținând Școlii 
gimnaziale nr.1 Theodor Bucurescu. În 
anii precedenți s-au mai efectuat lucrări, 
însă din păcate, zidurile clădirii sunt 
foarte vechi și trebuie reparate la câțiva 

ani. Astfel, cu fonduri de la bugetul local, 
zidurile clădirii dinspre curte au fost 
reparate prin tencuieli și apor zugravite. 
De asemenea, au fost montate două 
fântâni noi cu țâșnitoare pentru copiii 
care își petrec pauzele în curte. Fântâna 
veche se afla într-o stare avansată de 
degradare. Curtea, fiind asfaltată, relativ 
recent, nu a mai necesitat alte lucrări de 
renovare. 

primar, DĂNUȚ GROZA

Tecerea în noul an a găsit lucrările de 
modernizare pe strada Aurel Popovici, 
aproape finalizate. Datorită condițiilor 
meteo favorabile, acum putem spune 
că aceste lucrări sunt finalizate. În ultima 
fază au fost finalizate accesele către 
proprietățile cetățenilor de pe această 
stradă. 

Bineînțeles că pe strada Aurel 
Popovici au fost modenizate și 
trotuarele, au fost amenajate rigole 

pentru apa pluvială și s-a asfaltat 
drumul. Toate aceste lucrări însă au fost 
terminate în anul 2017. Pentru începutul 
lui 2018 au mai mai trebuit amenajate 
doar accesele.

Mă bucur că și această stradă a fost 
modernizată și mulțumesc cetățenilor 
din zonă pentru răbdare și buna 
colaborare pe tot parcursul lucrărilor. 

primar, DĂNUȚ GROZA

Au fost finalizate lucrările la accese pe 
STR. AUREL POPOVICI

LUCRĂRI LA CLĂDIREA CICLULUI PRIMAR 
a Școlii Gimnaziale nr.1 Theodor Bucurescu 

TĂIERE LEMNE CU DRUJBA
* idu_daga@yahoo.com
*Tel: 0729593411
* Facebook: Sarafolean Ovidiu

•  Casă de vânzare str. Ciprian 
Porumbescu, nr.7, preț 44000Euro, 4 
camere, baie, hol, mai multe anexe, 
cu teren aproximativ 700 mp, tel. 
0758900759Vând casă în Cherestur 
sau schimb apartament, 2 case 
într-o curte compuse din : una din 
2 camere, atelier și cealaltă din 3 
camere, baie, bucătărie, cămară, hol, 
imobil amenajat cu gresie, faianță, 
termopane, uși noi, acoperiș nou, 
instalație electrică nouă. În curte, 
anexe nloi, magazie pentru cereale, 
garaj. Casa are certificat energetic. 
Tel. 0722452401

• Vand teren intravilan pe strada 
Brancoveanu, doua parcele a 600mp.
Tel.  0751302123

• Vând Skoda Fabia Junior 1,2 HTP, 
an fabricație 2006. 
Tel. 0256370923  

*  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, pivnita- 
50mp, 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

*  Vând casă pe strada Cosânzeana 
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

•  Vând teren intravilan în zone 
limitrofe. 
Tel. 0721447686

• Vând casă plus teren(loc de 
casă), situate pe str Decebal nr 11, 
Sânnicolau Mare. Suprafață totală 
2800 MP, front stradal 35 ML(18m 
casa + 16m teren). Casa este 
compusa din 4 camere + anexe. Se 
pot vinde și separat(casă + teren). 
Tel. 0724604037

• Vând apartament cu 3 camere, 2 băi, 
1 cameră dresing, încălzire centrală 
pe gaz, aer condiționat, termopane, 
uși din lemn la comandă, jos parchet 
stajar, etj. I, str. Ștefan cel Mare, 
suprafața 72 mp, preț nogociabil 
49000 Euro cu sau fără mobilă. 
Tel. 0748903108

•  Cumpăr teren intravilan 300m2 în 
Sânnicolau Mare.  
Tel. 0767309988

•Vând teren str. Crișan, nr.19.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Vând teren str. Simion Bărnuțiu, 
nr.51.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, beci, anexe, grădină cu 
pomi și fântână forată în Sânnicolau 
Mare str. Iorgovici nr.19. PREȚUL 
CLIENTULUI.  
Tel. 0741093255

•  Vând sau schimb casă zonă 
centrală în Sânnicolau Mare compusă 
din 5 camere, bucătărie, baie, 
incălzire pe gaz cu apartament 3 
camere + diferența. 
Tel. 0763535067 sau 0785596212 

•  Vând casă cu etaj și grădină cu 
pomi în Sânnicolau Mare str. Iorgovici 
nr.19 PRETUL CLIENTULUI.
Tel. 0741093255

•  Vând 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 
Sanicolauu Mare.
Tel. 0729969719

• Vând casă cu 5 camere, baie, gaz, 
încălzire centrală, garaj, pivniță, șpais, 
spațiu comercial 24mp în zona centru-
comuna Variaș, suprafața totală 
888mp, cu anexe, preț negociabil. 
Tel. 0748903108 

• Vând 3 costume populare, cărți, 
bibelouri, radio, lămpi, steaguri, 
monede, ceasuri, tablouri pictate și 
goblen, rochii, farfurii, muzică rock 
anii 80, casete, muzică greacească, 
covoare, mașini de scris, blănuri .
Tel. 0036303509607

ÎNCHIRIEZ NACELĂ
pentru orice lucru la înălțime 
ce se poate executa cu aceasta: 

curățat jghiaburi, toaletat 
pomi, doborât țurțuri de 

gheață, etc.

TEL. 0729593411
CABINET  PARLAMENTAR

SENATOR
Eugen DOGARIU

PROGRAM DE LUCRU:
LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI - ORELE 12 - 14

VINERI - ORELE 16 - 18

ADRESA:
SÂNNICOLAU- MARE, STRADA MIHAI VITEAZUL NR.3

https://www.facebook.com/
Primaria.SÂNNICOLAUMare/
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Comunitatea sânmiclăușeană s-a 
confruntat luna aceasta cu un eveniment 
nefericit, deoarece, părintele greco 
catolic, Marius Pârvu ne-a părăsit pentru 
a trece la cele veșnice. Născut în 24 
februarie 1963 în Timișoara, părintele 
Marius a studiat Facultatea de Teologie 
din București, făcând parte din rândul 
clerului căsătorit, tată a patru copii. Alesul 
și unsul lui Dumnezeu, a fost horotonit ca 
preot în anul 1986, chiar de sărbătoarea 
Bunei Vestiri de către episcopul Emilian 
Birdaș. După ce a activat ca preot în 
parohia de la Reghin, a hotărât în anul 
1994 să se alăture creștinilor greco 
catolici din Sânnicolau Mare. Drumul 
ca preot a fost unul deosebit, deoarece 

s-a făcut remarcat printr-un har divin 
deosebit, adunând prin cuvântări mulți 
credincioși la biserică. În anul 1998 a 
fost numit protopop onorific, iar câțiva 
ani mai târziu, Iconom Stavrofor, primind 
cu această ocazie, crucea pectorală. A 
îndeplinit, de asemenea, și alte funcții, 
precum consilier  eparhial și responsabil 
cu problemele preoților. Înzestrat 
cu darul de a pătrunde în tainele 
cunoașterii prin studiu, părintele Marius 
a absolvit și Facultatea de Filosofie la 
Timișoara. În  27 octombrie 2011, a fost 
numit protopop de Sânnicolau Mare, 
fiind primul protopop al acestui nou 
protopopiat înființat în același an.

Din păcate, însă, firul vieții pentru 
acest OM de mare cultură și devotament 
a fost unul scurt și, fulgerător, părintele 
Marius Pârvu a plecat din rândul 
credincioșilor pe care îi păstorea, 
așezându-se într-o lume mai bună, 
poate, alături de Dumnezeu pe care L-a 
slujit cu iubire sinceră atâția ani. 

Transmitem familiei îndoliate sincere 
condoleanțe! Și, pentru că părintele 
Marius a avut alături oameni care l-au 
admirat și l-au iubit, este cu siguranță 
oportună atașarea unor gânduri venite 
din partea unor  credincioși suferinzi 
care i-au stat alături părintelui mai mulți 
ani. 

Un OM printre îngeri...
Părintele Marius Pârvu (24.02.1963-18.01.2018)

Părintele Marius Pârvu - Om prieten cu Dumnezeu
L-am cunoscut pe Părintele Marius 

Pârvu în perioada în care a fost preot paroh 
în Reghin (1990 – 1994). Eram copil și îmi 
aduc aminte de orele de cateheză la care 
Părintele se îngrijea cu mare seriozitate 
pentru a ne transmite doctrina și învățătura 
Bisericii Catolice, neuitând să ne transmită 
importanța rugăciunii și să ne învețe cum să 
ne rugăm cu adevărat. Îmi amintesc de o oră 
de religie, care se făcea la școală, în care 
Părintele nu doar că ne-a învățat rugăciunea 
„Născătoare de Dumnezeu”, ci împreună cu 
dânsul, am petrecut acea oră în rugăciune. 

Altădată, încercând să ne transmită și 
lucruri de spiritualitate bizantină, potrivite 
Bisericii Greco-Catolice, ne-a învățat cum 
să facem metanii. În 1993, Părintele m-a 
invitat să ajut la celebrarea Sfintei Liturghii, 
ca ministrant, m-a învățat ce trebuie să fac, 
iar eu am încercat să merg aproape zilnic. 
La fiecare Liturghie, Părintele spunea un 
cuvânt de învățătură pentru cei prezenți. 
Aș putea spune că Părintele a contribuit 
la descoperirea propriei mele vocații și la 
cultivarea ei. Îmi aduc aminte de statura sa 
impunătoare, de mersul său așezat, de modul 

impecabil în care celebra. Un om care se 
hrănea cu rugăciunea, l-am surprins într-o zi 
stând în strană rugându-se în tăcere înainte 
de începerea Sfintei Liturghii. Parcă acum îl 
văd. „Liturghia tinerilor” pentru care Părintele 
s-a îngrijit să ne învețe cântece cu vocea sa 
duioasă. A reușit să adune un grup de tineri 
pentru care nu a ezitat să pună la dispoziție 
o cameră din modestul apartament în care 
locuia împreună cu familia sa. Mulți din acel 
grup și-au descoperit propria vocație de a-L 
sluji pe Dumnezeu la altar. Așadar, semințele 
răspândite de Părintele Marius au dat roade 

bogate binecuvântate de Dumnezeu. Într-o 
duminică, la Sfânta Liturghie, îl ajutam pe 
Părintele Marius, iar la finalul acesteia dânsul 
ne-a spus că va pleca din Reghin, aveam 
doisprezece ani și îmi amintesc tristețea și 
lacrimile pe care le-am vărsat în acea zi.

Aşa l-am cunoscut noi! 

“Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, 
care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; 
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat 
viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Scrisoarea către 
Evrei, cap:13,vers 7)

Cu ocazia sărbătoririi Zilelor orașului, 
s-a stabilit ca prioritatea Primăriei și 
Consiliului local pentru un an de zile să 
fie învățământul. În acest sens, domnul 
primar a avut numeroase întâlniri 
cu reprezentanții școlilor și cadrele 
didactice, în urma cărora s-au stabilit 
câteva priorități în ceea ce privește 
investițiile în unitățile de învățământ. 

În ultimii ani de zile, clădirile de 
școli și grădinițe au fost în general 
renovate și modernizate, cu o excepție 
reprezentată de Grădinița cu program 
prelungit numărul 3, unde își desfășoară 
activitatea trei grupe de preșcolari. 
Clădirea unde funcționează această 
grădiniță, ca structură a Școlii gimnaziale 
numărul 1, este situată pe strada Negru 
Vodă și este una foarte veche. 

În urma unei analize atente a 
situației, s-a decis o renovare capitală a 
acestei clădiri. Fondurile au fost alocate 
din bugetul local și lucrările au început 
în toamna anului 2017. Pe perioada 
lucrărilor, preșcolarii și-au desfășurat 
activitatea în clădirea grădiniței PP1 de 
pe strada Decebal, dar și în clădirea 
grădiniței săptămânale. Acest lucru 
s-a realizat cu acordul și colaborarea 
conducereii grădiniței PP1, a Școlii 
gimnaziale nr.1 și a Inspectoratului 
școlar Timiș. 

Lucrările realizate la clădirea 
grădiniței, cu predare bilingva română-
maghiară, au constat în amenajarea și 
dotarea întregului spațiu interior. Astfel, 

s-au realizat în trei săli de clasă, sala de 
mese, bucătărie și grupuri sanitare:

• Tencuieli și zugrăveli 
interioare

• Instalație electrică complet 
nouă

• Instalație pe încălzire pe gaz, 
complet nouă

• Faianță și gresie în sala de 
mese, bucătărie și grupuri 
sanitare 

• S-a construit un grup sanitar 
nou pentru personal, care, 
până acum, folosea un grup 
sanitar improvizat în curte

• Pe holuri a fost montată gresie
• Toate ușile și ferestrele 

s-au înlocuit cu unele noi 
din tâmplărie PVC și geam 
termopan

• În sălile de clasă s-a montat 
parchet

În plus de amenajările interioare, 
s-au achiziționat și numeroase obiecte 
noi necesare copiilor și personalului. 
Astfel, acum, grădinița este dotată cu:

• Mobilier nou în clase
• Sală de mese
• Bucătărie
• Holuri
• Lenjerii pentru paturi
• Covoare și perdele pentru 

sălile de clasă

• Tacâmuri și veselă pentru 
bucătărie

S-a lucrat și la curtea grădiniței 
care a fost amenajată cu pavaj 
modern. În perioada următoare, vor 
continua lucrările la amenajarea curții 
și la construirea unui gard nou către 
stradă. De asemenea, va fi reabilitat și 
acoperișul clădirii. 

După vacanța de iarnă, copiii și 
educatoarele au revenit în grădiniță, 
găsind un loc nou, schimbat în totalitate, 
un mediu deosebit de plăcut și favorabil 
desfășurării procesului educativ. 
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A fost finalizată renovarea și modernizarea 
Grădiniței PP3 cu predare în limba  română și maghiară

Mă bucur foarte mult că am reușit 
să modernizăm această grădiniță. 
Pentru Primărie și Consiliu local, 
copiii acestui oraș sunt pe primul loc. 
Întotdeauna va fi pentru noi o prioritate 
să oferim copiilor din toate instituțile 
de învățământ și de toate vârstele 
cele mai bune condiții. Ne gândim, 
însă, și la cadrele didactice și la restul 
personalului din școli și grădinițe, care 
au nevoie de un mediu adecvat pentru 
a oferi elevilor educația de care au 
nevoie.  

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

La numai 48 de ani, Florin 
Constantinescu a plecat dintre noi, 
pur și simplu, lăsând în urmă suflete 
îndurerate, priviri pierdute și amintiri, 
multe amintiri. Tată și soț iubitor, consilier 
local și om devodat comunității în care 
a trăit atâția ani, Costa a încheiat în 
mod subit drumul în această viață, 
luând calea înspre cer, alături de îngeri. 
Toți cei care l-au cunoscut îl vor păstra 
mereu viu în gânduri datorită spiritului 
său energic și debordant, datorită 

veseliei, a buneidispoziții, dar și datorită 
seriozității la locul de muncă. În calitate 
de consilier local, Costa răspundea 
mereu “PREZENT” la toate activitățile 
Primăriei, ale Consiliului local și ale 
întregii comunități. Pentru ultima dată, 
a răspuns “prezent” la spectacolul 
organizat cu ocazia Sfântului Sava, unde 
a participat cu multă bucurie. 

Calea vieții lui, însă, se pare că a fost 
scurtă. Astfel, Florin Constantinescu și-a 
încheiat definitiv misiunea aici, alături de 

noi, fiind chemat de Dumnezeu la ceruri. 
Pentru familia îndoliată, cuvintele sunt 
de prisos. Nu ne rămâne decât să fim cu 
sufletul alături de cei rămași în urma lui, 
să le dăm putere să meargă mai departe 
pentru a trece peste această grea și 
nedreaptă încercare. Dragă Florin, să ai 
un nou drum luminat de lumina îngerilor 
alături de care te-ai așezat! Dumnezeu 
să te odihnească! Condoleanțe sincere 
familiei îndoliate!

Oamenii speciali ne apar rareori în 
viață. Niciodată, ei nu apar întâmplător. 
Atunci când simțeai nevoia de a 
discuta cu un prieten sau când nu 
ai avut tocmai o zi bună, discuția cu 
Flrin Constantinescu reușea să te 
binedispună. A fost un prieten adevărat 
și onesc care deja îmi lipsește. 

Sunt oameni care îți intră în 
suflet făcându-te să strălucești, să fii 
încrezător și optimist. Contează mult 
toate aceste aspecte, pentru că puțini 
sunt cei care reușesc să îți transmită 
aceste sentimente. Și...uneori, câteva 
cuvinte spuse din suflet și cu sinceritate 

maximă sunt tot ceea ce îți trebuie să 
auzi. 

Când un om drag pleacă de lângă 
tine dintr-odată pentru a se duce într-o 
lume mai bună, gândul că nu îl vei mai 
vedea niciodată este unul devastator. 
Sunt gesturi pe care nimeni nu le va mai 
face la fel, sunt cuvinte pe care nimeni 
nu ți le va mai rost la fel! Rămân doar 
amintirile.... Să te odihnești în pace, 
prieten drag, alături de îngerii păzitori!

Marius Hiticaș

Știrea că ființa iubită de toți a plecat 
brusc și definitiv din viața noastră 
lăsand în urmă numai tristețe și durere, 
ne-a șocat pe toți. Numai Dumnezeu ne 
poate ajuta să înțelegem că drumul tău  
pe pământ  s-a oprit aici și de ce a ales 
să fie așa . 

În aceste momente de tristețe, 
cuvintele nu-și mai au rostul, orice aș 
putea spune nimic nu te mai aduce 
înapoi, dar ai fost unul dintre cei mai 
buni oameni pe care i-am cunoscut, 
un soț iubitor, un tată desăvârșit, iar ca 
prieten ai fost mereu acolo unde trebuia. 

Acum,  cerul s-a deschis să 

primească un suflet curat, ai fost și vei 
rămâne un mare exemplu de curaj și de 
voință pentru familie, pentru prieteni și 
pentru noi toți. 

Vei rămâne mereu în sufletele 
noastre. Bunul Dumnezeu să te ierte și 
să-ți odihnească sufletul în pace.  Fie 
ca Dumnezeu să te așeze de-a dreapta 
Lui pentru a putea veghea de sus 
asupra familiei și pentru a le da putere 
să treacă peste acest moment greu. 

Dumnezeu să te odihnească în pace 
prieten drag ! 

Manuel Terebenț

Cu nemăsurată tristețe am primit 
vestea trecerii în neființă a celui care 
mi-a fost coleg și prieten drag, Florin. 
El va rămâne în amintirea nostră ca un 
suflet cald, o nesfârșită sursă de lumină 
și veselie. Nu mai pot decât să îmi 
îndrept gândurile către el, acolo sus și 
să îi mulțumesc pentru tot ce a realizat 
ca membru în consiliul local atâția ani, 
pentru ajutorul necondiționat ce l-am 
primit din partea lui ori de câte ori a fost 
nevoie. Tot ceea ce s-a realizat în oraș în 
ultimii zece ani, a fost posibil și datorită 
contribuției lui. Întotdeauna Florin a fost 

aproape de echipa noastră, aflându-se 
în fruntea celor care au muncit pentru 
binele comunității locale.  

 Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu 
cu vorbele la el, Florin ne-a stat alături, 
mie și colegilor lui, transmițându-ne o 
stare de bine, de multe ori, descrețindu-
ne frunțile cu cuvintele de încurajare pe 
care ni le adresa. Niciodată nu m-am 
gândit că un OM ca el, în plină viață ne 
va părăsi atât de repede. Avea atâtea 
planuri de viitor pe care nu a mai putut 
să le ducă la bun sfârșit. Din păcate, 
toate visele lui Florin s-au spulberat în 

câteva clipe. Atât i-a trebuit pentru a 
le lăsa pe toate în urma lui, neașezate 
și neterminate încă. Sunt sigur că, de 
acolo de unde este el acum, ne privește 
pe toți cei care i-am fost aproape și 
ne transmite puterea de a merge mai 
departe, purtându-l viu în amintirile 
noastre!    

Deși a stat mai puțin de o jumătate 
de veac printre noi, Florin ne-a atins 
cu spiritul lui optimist pe toți, pentru 
totdeauna. Odihnește-te în pace, dragul 
nostru Florin! 

Dănuț Groza

Costa a fost un om de onoare și 
de mare caracter, un prieten deosebit. 
În cele două mandate în care a 
activat ca și consilier local mi-a întărit 
convingerea că și oamenii cinstiți pot 
face politică.

Cred că viața e uneori nedreaptă. 
Vei rămăne veșnic în amintirea mea 
prieten drag. 

Adi Grui

Mult prea devreme plecat dintre noi
Florin Constantinescu (04.04.1969-28.01.2018)
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În orașul de pe malul Arancăi, 
sportul are o istorie mai bogată și mai 
îndelungată decât poate s-ar bănui la 
prima vedere din perspectiva secolului 
XXI. Tradiția sportivă a sânmiclăușenilor 
depășește granița unui veac, iar poveștile 
începutului de secol XX pe plan sportiv 
așteaptă să fie redescoperite. Un iubitor 
al sportului din orașul nostru și mai ales 
al fotbalului este Flavius Buda, pe care 
cititorii Monitorului îl cunosc mai bine ca 
membru și lider al formației Apocalips. 
Mânat de pasiunea pentru fotbal, primită 
din familie de la tatăl lui, el a reușit să 
aducă în lumina tiparului o carte ce 
evocă cele mai importante momente din 
trecutul fotbalistic al Sânnicolaului Mare. 
Ideea unui astfel de volum a apărut odată 
cu meciurile de old boys organizate 
începând cu anul 2015, tot la inițiativa 
lui Flavius Buda. Atunci, foștii jucători ai 
echipelor Unirea și Voința au fost invitați 
de Primărie și Clubul Unirea să participe 
la un meci demonstrativ. Succesul 
evenimentului a făcut să fie repetat și 
în anii ce au urmat. Aceste meciuri au 
fost un prilej pentru Flavius Buda să 
audă mărturiile foștilor fotbaliști și să fie 
martor la depănarea unor amintiri dintr-o 
perioadă a fotbalului romantic. Toate 
aceste istorioare i-au transmis ideea de 
a le coagula într-un volum. 

Astfel, a început o muncă de aproape 
doi ani de zile, ce a constat într-o 
documentare riguroasă din publicații 
mai vechi, cărți, reviste, ziare, dar și de 
pe internet. Au fost studiate statistici, 
cronici de meci și alte articole. Cel mai 
consistent aport l-au avut întâlnirile 
cu actorii ce au fost implicați direct în 
acest spectacol, fotbaliști, antrenori, 

conducători de club sau simplii suporteri. 
Pe lângă ce care încă mai locuiesc în 
Sânnicolau Mare și cu care Flavius Buda 
s-a întâlnit personal, mai sunt și cei pe 
care internetul l-a ajutat să-i găsească 
pe alte meleaguri. 

Odată ce materialul a fost obținut, 
a urmat o muncă dificilă de a-l ordona 
cronologic. Astfel, “Nostalgiile lui Flavius 
Buda” încep din anul 1902, cu prima 
echipa de fotbal, Sânmiclăușana și se 
opresc de abia în 2017. Cu atât mai 
mut este de apreciat munca lui, cu cât 
a muncit singur la acest volum, inclusiv 
partea de tehno redactare și coperta 
sunt realizate de el. A reușit să tipărească 
volumul în câteva zeci de exemplare fără 
niciun sprijin, din resurse proprii. 

Cartea a fost prezentată pentru 
prima dată publicului în data de 13 
ianuarie 2018 la Art Caffe în Sânnicolau 
Mare. Ora prezentării a fost aleasă cu 
subînțeles, deoarece, în mod tradițional, 
meciurile aveau loc la ora 11 dimineața. 
La invitația autorului, au fost prezenți 
la lansarea cărții foști fotbaliști, dar și 
reprezentanți ai Primăriei și ai Clubului 
sportiv Unirea. Fiind un subiect atât 
de iubit și de vast, sunt mulți cei care 
au dorit să rostească câteva cuvinte. 
Au cuvântat, astfel, primarul Dănuț 
Groza,președintele CS Unirea Sitaru 
Flavius, fotbaliști din genereațiile 60-70, 
Vasile Leucuța, Jivco Disici, Constantin 
Gunie, Gheorghe Volar, fostul antrenor 
Ioan Ionescu, fost președinte Nicolae 
Cristețiu, organizatorul de competiții al 
CS Unirea, Munteanu Tiberiu și, nu în 
ultimul rând, singurul reprezentant al 
echipei Voința, Teodor Vidac. Cu această 
ocazie, primarul a oferit autorului 

cărții o diplomă de excelență pentru 
serviciile aduse promovării sportului 
sânmiclăușean. 

Datorită tirajului mic, cartea nu a fost 
pusă în vânzare, dar pe viitor, va putea fi 
găsită la biblioteca orășenească. 

“Din dragoste pentru fotbal”, a 
scris Flavius Buda istoria fotbalului din 
Sânnicolau Mare. Ce altceva decât o 

dragoste puternică să împingă un om 
la atâta muncă și atâta râvnă pentru a 
duce la bun sfârșit un lucru ce servește 
doar sufletului!Pe viitor, Flavius Buda nu 
excude colaborări și la alte publicații de 
acest gen și, bineînțeles, o colaborare 
foarte strânsă cu cititorii Monitorului. 
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Asociația cadrelor didactice din Sânnicolau Mare,San Didactica, se bucură, așa 
cum cititorii Monitorului o știu deja, de mai multe activități pe an. În toamnă, s-a 
încercat implementarea unui eveniment ce va deveni, cu siguranță, tradiție. Este 
vorba despre dăruirea unei cărți fiecărui elev din ciclul primar și gimnazial din oraș. 
Astfel, sub denumirea de “O carte pentru fiecare”, elevii au primit volume diferite 
și potrivite vârstei lor. Obiectivul principal a fost unul clar și s-a îndreptat înspre 
încurajarea lecturii celor mici.

Acțiunea a fost finanțată printr-un proiect de către primăria orașului, care a 
susținut toate demersurile necesare acestei activități culturale a asociației mai sus 
numite. În luna ianuarie, a venit rândul celor două licee din Sânnicolau Mare. După 
discuții cu directorii, bibiotecarii și profesorii de limba română, s-au întocmit liste cu 
titluri diferite. Astfel, cărțile au fost donate de către asociația “San Didactica” Liceului 
Teoretic Ioan Jebelean și Liceului Tehnologic Cristofor Nako. Zeci de volume și-au 
găsit locul pe rafturile bibliotecilor liceelor, așteptându-și cititorii.  
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ASOCIAȚIA SAN DIDACTICA - O carte pentru fiecare

ISTORIA FOTBALULUI SÂNMICLĂUȘEAN
A fost publicat volumul “Nostalgii“, scris de Falvius Buda La fel ca și în ultimii cinci ani și în 

anul 2018, impozitele și taxele locale 
aprobate prin Hotărârea de Consiliu 
Local cu nr.185/22/11/2017 nu s-au 
majorat din dorința Consiliului Local. Mai 
mult decât atât la calcului impozitului pe 
terenul intravilan(grădină) conform art. 
1 din Legea 196/28/09/2017, privind 
modificarea art.465 din Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal, nu se mai au în 
vedere cei 400 m.p. de grădină impozitați 
la tarif de curte. Terenul intravilan 
reprezentând grădină va fi impozitat în 
anul 2018 în mod similar modului de 
impozitare până în anul 2016. 

De asemenea rugăm persoanele 
fizice a căror imobile au trecut din 
categoria clădirilor fără instalații de apă, 
canalizare,electrice și de  încălzire în 
categoria clădirilor cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și de încălzire, să 
depună declarație rectificativă înainte 
de plata impozitului pe anul 2018.
Declarațiile vor fi însoțite de un extras 
de carte funciară  și o copie a actului de 
identitate. Documentele se vor depune 
la camera 3, birou impozite și taxe .

Sunt considerate ca fiind dotate 
cumulativ cu instalații de apă, canalizare, 

electrice și de încălzire următoarele 
clădiri:

• clădirea se consideră dotată 
cu instalație de apă dacă 
alimentarea cu apă se face prin 
conducte, dintr-un sistem de 
aducțiune din rețele publice sau 
direct dintr-o sursă naturală - 
puț, fântână sau izvor - în sistem 
propriu;

• clădirea se consideră că are 
instalație de canalizare dacă 
este dotată cu conducte prin care 
apele menajere sunt evacuate în 
rețeaua publică;

• clădirea se consideră că are 
instalație electrică dacă este 
dotată cu cablaje interioare 
racordate la rețeaua publică sau 
la o sursă de energie electrică - 
grup electrogen, microcentrală, 
instalații eoliene, fotovoltaice sau 
microhidrocentrală;

• clădirea se consideră că are 
instalație de încălzire dacă 
aceasta se face prin intermediul 
agentului termic - abur sau apă 
caldă de la centrale electrice, 
centrale termice de cartier, 
termoficare locală sau centrale 
termice proprii - și îl transmit în 

sistemul de distribuție în interiorul 
clădirii, constituit din conducte și 
radiatoare - calorifere, indiferent 
de combustibilul folosit - gaze, 
combustibil lichid, combustibil 
solid.

Se consideră ca fiind fără 
instalații clădirile  care nu au niciuna 
dintre aceste instalații sau au doar una, 
două ori trei dintre ele.

Mențiunea cu privire la existența 
sau inexistența instalațiilor se face prin 
declarația contribuabilului. 

De asemenea dorim să vă aducem la 
cunoştiință faptul că în cazul în care aveți 
contracte de vânzare –cumpărare pentru 
clădiri sau terenuri pe care nu le-ați adus  
la noi în vederea schimbării proprietarilor 
şi a închiderii proprietăților vândute,vă 
rugăm  să le aduceți înainte de a plăti 
impozitul  la camera 3, birou impozite 
şi taxe în vederea stabilirii corecte 
a impozitului pe anul 2018. Aceste 
documente se depun în termen de 30 
zile de la data înstrăinării, dobândirii 
sau a oricăror altor modificări aduse 
imobilului. În caz contrar ,încălcarea 
termenului de 30 de zile prevăzut de 

L227/2015 se sancționează cu amendă.

Termenele de plată pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor locale aferente 
anului 2018 sunt 31 martie 2018 şi 30 
septembrie 2018, iar persoanele fizice 
care achită integral impozitele până 
la data de 31 martie 2018, inclusiv, 
primesc o reducere (bonificație) de 
10%. Bonificația este valabilă doar în 
cazul persoanelor fizice.

Reamintim persoanelor fizice şi 
juridice că impozitele şi taxele locale 
pot fi plătite la casieria Primăriei oraş 
Sânnicolau Mare şi cu cardurile bancare.

Programul casieriei  este următorul:
• Luni- Joi între orele 8-16
• Vineri între orele 8-13 

Datele de contact ale biroului 
impozite și taxe, din cadrul  Primăriei 
Oraș Sânnicolau Mare sunt:

• str.Republicii,nr.15
• telefon 0256/370366,int.24
• e-mailul biroului impozite și 

taxe: impozite@sannicolau-
mare.ro.

Șef birou impozite și taxe,
MARCU LOREDANA

CONSILIUL LOCAL SÂNNICOLAU MARE A HOTĂRÂT
ca impozitele și taxele locale să rămână neschimbate în 2018

Poate puțini iubitori de lectura 
din Sânnicolau Mare cunosc faptul 
că, în orașul nostru, biblioteca Școlii 
gimnaziale nr.1, Theodor Bucurescu 
este una foarte apreciată de cititori 
datorită numărului mare de volume 
interesante. Ori de câte ori a fost posibil, 
școala a îmbogățit considerabil numărul 
de volume pregătite în rafturi pentru elevi 
și nu numai. 

Biblioteca ce funcționează în cadrul 
acestei școli, în clădirea ciclului gimnazial, 
este parte integrantă a procesului de 
instruire, formare și educare. Pe lângă 
beletristica recomandată de programa 
școlară, deține colecții de documente, 
cărți și materiale audio-vizuale care, prin 
structura lor tematică satisfac variate 
cerințe. 

Recent renovată, bibioteca 
beneficiază mai nou de o sală de lectură 
amenajată modern, loc în care pot 

rămâne pentru câteva ore pasionații de 
lectură, intr-un cadru recreativ,liniștit, 
propice cititului. Sala mai este folosită, în 
cadrul Școlii gimnaziale nr.1 ca locație 
pentru activități educative și culturale. 
Astfel, aici își desfășoară activitatea 
elevii care participă la clubul de lectură 
coordonat de dascălii de limba și 
literatura română, club numit sugestiv, 
“Cărțile copilăriei”.

De la începutul acestui an școlar, 
de asemenea, în sala de lectură a 
acestei biblioteci au mai avut loc diverse 
activități. Este vorba despre Concursul 
de poezie dedicat Zilei Mondiale a 
Educației, despre evocarea istorică 
și expoziția de desene cu ocazia 
Zilei Naționale a României și, nu în 
ultimul rând, despre recitalul de poezie 
organizat în 15 ianuarie, cu ocazia zilei 
de naștere a marelui poet român, Mihai 
Eminescu. 

Dotată conform standardelor 
europene, această bibliotecă își are 
porțile deschise pentru iubitorii de lectură 
din întregul oraș, nu numai pentru elevi. 

Așa că, cei care doresc, sunt așteptați 
să îi calce pragul pentru a se îmbogăți 
spiritual cu o lectură de calitate!

MR

Cupa TRIPLEX CONFINIUM TROPHY la handbal masculin a devenit deja 
o tradiție. Acest trofeu aliniază la start echipe de seniori din România, Serbia și 
Ungaria. Turneul este organizat la început de an având rolul de pregăti echipele 
pentru participarea la competițiile oficiale. Este de asemenea un bun prilej de a-și 
verifica nivelul de pregătire în raport cu alte echipe din campionatele vecine. De 
menționat ar fi că ecjipa care a cuerit trofeul anul trecut, RK KIKINDA GRINDEX din 
Serbia a fost nevoită să refuze invitația pentru acest an datorită obligațiilor de joc în 
Cupa Serbiei.

Anul acesta în turneu sunt înscrise 6 echipe:
• KÖRÖSTARCSAI KSK - Ungaria
• MAKOI KC - Ungaria
• P& P KISKUNFELEGYHÁZA  HTK - Ungaria
• BÉKÉSCSABAI  DKSE - Ungaria
• RK  POTISJE  PLETEKS  ADA - Serbia
• CS UNIREA SÂNNICOLAU MARE

Trofeul se acordă în urma jocurilor desfășurate în trei turnee, cîâte unul în 
fiecare din cele trei țări vecine și prietene.  Astfel pe data de 27.01.2018 în Ungaria 
la Apatfalva fiecare din cele 6 echipe vor disputa câte două jocuri. Apoi în data de 
03.02.2018 în Serbia la Ada încă câte două jocuri pentru fiecare participantă.

Turneul final se va disputa la Sînnicolau Mare în sala de sport “Ioan Morar“, 
în data de 10.02.2018. Iubitorii handbalului din orașul nostru vor putea asista la 6 
meciuri, încluzând  și meciurile de clasament după cum urmează:

• ora 10.15:  CS Unirea - Mako
• ora 12.00:  Kiskunfelegyhaza - Korostarcsai KSK
• ora 13.45:  Bekescsabai DKSE - Potisje Pleteks ADA
• ora 15.30:  meciul pentru locurile 5-6
• ora 17.15:  meciul pentru locurile 3-4
• ora 19.00:  finala turneului
Iubitorii handbalului din orașul nostru sunt așteptați în număr cât mai mare să 

susțină echipa Unirii din tribunele sălii de sport. Intrarea este liberă.

SÂMBĂTĂ 10 FEBRUARIE 2018   -  SALA DE SPORT “IOAN MORAR“

CUPA TRIPLEX CONFINIUM TROPHY - TURNEU INTERNAȚIONAL DE HANDBAL MASCULIN

O carte pentru sufletul tău...
Biblioteca Școlii Gimnaziale nr.1 Theodor Bucurescu


