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Dragi locuitori, 

Iată că am ajuns în momentul 

în care, în sfârșit, unul dintre 

cele mai importante proiecte care 

se derulează în comuna noastră 

a ajuns într-o nouă etapă. Mai 

exact, la începutul acestei luni, 

am semnat contractual de execuție 

pentru lucrările de execuție rețele 

de apă și canalizare în satele 

Sânandrei și Carani. 

Faptul că în curând vor începe 

lucrările propriu zise în comună va 

presupune și un deranj pentru noi 

toți, locuitorii aestor sate, însă fac 

apel la înțelegerea dumneavoastră, 

pentru că, în final, cu toții vom 

beneficia de un confort sporit. 

Pe larg despre această investiție, 

dar și despre alte proiecte derulate 

pe raza comunei noastre veți putea 

citi în paginile Foii Satului. 

A fost semnat contractul de lucrări „Execuţie 
reţele de apă şi canalizare Sânandrei și Carani”

În data de 7 iulie, Aquatim a semnat 
contractul de lucrări „Execuţie reţele de 
apă şi canalizare Sânandrei, Carani” cu 
Asocierea Romtim Instal S.R.L. – AEG 
Tehnology S.R.L. – Backup Technology 
S.R.L. Acest contract face parte din  
„Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Timiș, în perioada 2014-
2020” (cod SMIS 2014+ 125651), 
din cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) și are 
valoarea de 27.814.798,38  lei, fără 
TVA.

Pentru locuitorii din Sânandrei, 
investiția înseamnă o conductă de 
distribuție a apei potabile de 1,6 km, 
o conductă de transport de la rețeaua 
din Timișoara la gospodăria de apă  din 
Sânandrei cu o lungime de peste 8 km, 
rezervoare de apă supraterane, o stație 
de pompare și o stație de clorinare. În 
ceea ce privește rețelele de canalizare, vor 
fi peste 16 km de conducte, 4 stații de 
pompare și o conductă de refulare de 2 
km.

În localitatea Carani lucrările includ 
rețele de transport și distribuție a apei 
potabile de circa 8 km și o gospodărie 

de apă cu rezervor suprateran, stație de 
pompare și stație de clorinare.

„ La Consiliul Județean Timiș, în 
prezența domnului președinte Alin Nica 
și a directorului Aquatim, Ilie Vlaicu, 
s-a semnat contractul de lucrări pentru 
apă și canalizare în satele Sânandrei și 
Carani. Valoarea acestui contract se 
ridică la suma de aproximativ 7milioane 
de euro și este cel mai mare contract 
atras prin fonduri europene cu ajutorul 
Aquatim.

Începând din momentul semnării 
contractului, constructorul are trei 
luni la dispoziție pentru organizarea de 
șantier, obținerea de avize,autorizații și 
procurare de materiale.

La începutul lunii octombrie se va 
emite ordinul de începere a lucrării”,  a 
spus primarul Claudiu Coman.

Durata de execuție a lucrărilor este 
de 24 de luni, urmate de 40 de luni 
perioada de garanție.

„Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș, în perioada 2014-2020” 
are o valoare totală de 180 milioane de 
euro, din care 135,6 milioane de euro 
fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană, 30,4 milioane euro de 
la bugetul de stat, 3,2 milioane de la 
bugetul local și 10,8 milioane euro 
co-finanțare Aquatim.   Obiectivul 
este dezvoltarea unor sisteme durabile 
de alimentare cu apă și apă uzată în 
Timișoara și în 81 localități din județul 
Timiș.
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Noua grădiniță, aproape de finalizare

Zeci de elevi, în tabără la mare, cu sprijinul primăriei

Întreținerea parcurilor din comună

Se muncește în ritm alert, iar în scurtă vreme vor fi finalizate toate lucrările la noua grădiniță din Sânandrei. În prezent, 
se lucrează la finisajele interioare, pentru ca noua grădiniță să fie predată până la începutul noului an școlar. 

În plus, în afară de lucrările la noua clădire, se va reabilita și corpul existent al grădiniței, unde se vor face reparații, iar 
pereții vor fi dați cu decorativă. 

Apoi, în planurile primăriei sunt prevăzute și investiții pentru realizarea unei parcări în zonă, a pavajului și într-un parc 
nou.   

După un an deosebit de dificil, în care atât elevii, cât 
și dascălii, au avut parte de adevărate provocări, munca și 
implicarea celor mai silitori copii este răsplătită. 

Toți premianții din școlile comunei noastre au primit, 
drept răsplată, posibilitatea de a pleca într-o tabără la mare, 
începând din 11 iulie. 

Totul este posibil după ce Primăria, împreună cu 
Consiliul Local Sânadrei, au votat, în cadrul rectificării 

bugetare, alocarea fondurilor necesare pentru ca acest lucru 
să fie posibil. 

În plus, 58 de elevi din comună care au obținut rezultate 
bune la învățătură și au media general peste 9.5 vor primi 
burse de studiu lunare. Pentru 6 dintre copii, care au media 
10, cuantumul bursei va fi de 450 de lei pe lună, în timp ce 
restul vor primi câte 150 de lei pe lună. 

În această perioadă, reprezentanții Primăriei se ocupă de întreținerea parcurilor din comună. Mai exact, se trece prin 
fiecare loc de joacă pentru a se realize toate reparațiile generale necesare. Se vor repara, întreține și vopsi mobilierul urban și 
jocurile din parcuri și se va cosi iarba acolo unde este necesar. 

Pe această cale, facem apel la locuitorii comunei noastre, pe care îi rugăm să păstreze curățenia și să nu distrugă elementele 
de joacă și mobilier din parcuri și din spațiile publice. 
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Cei care doresc să se imunizeze împotriva virusului Sars CoV 2 au 
posibilitatea să facă acest lucru, chiar la noi în comună. Pentru a se putea 
vaccina anti COVID 19, doritorii trebuie doar să se programeze, în 
prealabil, la Cabinetul de Medicină de Familie dr. Silviu Mălaimare, la 
numărul de telefon 0256. 383.586.

La acest cabinet de familie se poate face vaccinul cu serurile de la 
Johnson&Johnson, Astra Zeneca și Pfizer. 

Lucrări edilitare în comună
Au început lucrările pentru 

construirea sălii de spot din Sânandrei, 
după ce au fost realizate toate 
demersurile birocratice necesare. Astfel, 
șantierul a fost demarat, se lucrează la 
realizarea fundației și a armăturilor 
și urmează ca toate aceste etape să 
continue, pe parcursul întregii veri. 

Fondurile pentru realizarea acestei 
investiții provin dintr-un credit pe care 
Primăria Sânadrei l-a contractat, în 
valoare de 1 milion de euro.

S-au asfaltat două dintre străzile 
din Sânandrei. Este vorba despre strada 
Bisericii și strada Liniștei, două dintre 
străzile pe care, an de an, după sezonul 
ploios, apăreau gropi. Acum, având în 
vedere că s-a făcut o reabilitare completă 
a părții carosabile, astfel de probleme 
nu vor mai apărea. 

Pe de altă parte, pe strada Bisericii, 
după asfaltare, a început și pavarea 
trotuarelor, lucrare aflată în desfășurare.  
De asemenea, pe strada Violetelor a fost 
finalizată pavarea trotuarelor. 

Lucrări edilitare sunt executate și 
în localitatea Carani, acolo unde luna 
aceasta se va derula asfaltarea străzilor 
Miorița și Nuferilor, de la drumul 
județean până la intersecția cu drumul 
betonat. 

De asemenea, se lucrează la 
montarea pavajului pe strada 
Căminului, s-a făcut prelungirea până 
la cimitirul din localitate. O astfel de 
lucrare de pavare a trotuarelor a fost 
finalizată și pe strada Gării.

Se pot face vaccinuri 
anti COVID 19 în comună
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Apa de la rețea nu este pentru udatul grădinii

Având în vedere temperaturile 
crescute și lipsa precipitațiilor din ultima 
perioadă,  compania Aquatim  face un 
apel către consumatori să evite utilizarea 
apei potabile pentru udatul grădinilor. 
Acest lucru este cu atât mai necesar 
în sezonul estival, atunci când crește 
consumul menajer al apei de la robinet.

Acest mesaj nu este o noutate, 
primăria atrăgând și până acum atenția 
că sistemul de aprovizionare cu apă a 
fost dimensionat doar pentru consumul 

menajer al populației. Astfel, folosirea de 
către unii utilizatori a apei potabile în 
alte scopuri poate provoca probleme în 
alimentarea celorlalți clienți din rețea. Iar 
dacă, urmare a secetei, s-ar ajunge și la 
o reducere a debitelor de apă ale sursei, 
ar putea interveni restricții în distibutie. 
Într-o asemenea situație de criză, 
utilizarea apei potabile pentru udatul 
grădinilor sau a spațiilor verzi constituie 
contravenție și se sancționează.

Pentru posesorii de grădini există însă 
și soluții la îndemână. Una e instalarea 
în gospodărie a unor bazine de captare a 
apei de ploaie și folosirea acesteia. O altă 
e forarea de puțuri de mică adâncime. 
Ca exemplu, folosind o pompă acționată 
de un motor de 1 kW, costul cu energia 
electrică folosită pentru un mc de apă 
extrasă e de șapte ori mai mic decât costul 
unui mc de apă potabilă.

Din păcate, de-a lungul timpului 
s-au depistat însă și cazuri în care 
unii utilizatori au apelat la o metodă 
necinstită, încercând să ocolească 
contorul pentru a nu înregistra 
consumul real de apă potabilă. Dincolo 
de disconfortul creat altor consumatori 
din acea rețea, reprezentanții Primăriei 
Sânandrei reamintesc că o asemenea 
intervenție constituie infracțiune și se 
pedepsește conform legii.

În caz de caniculă
Autoritățile au făcut unele recomandări pentru zilele 

caniculare din această vară:
- Pentru a evita riscurile generate de temperaturile 

ridicate înregistrate în ultima perioadă, vă rugăm să respectați 
următoarele reguli de protecție:

- Rămâi în casă şi limitează expunerea la soare.
- Petrece cea mai mare parte a zilelor călduroase în spații 

răcoroase.
- Mănâncă regulat, echilibrat şi uşor.
- Evită utilizarea sării.
- Bea multă apă. Persoanele care au epilepsie, suferă de 

inimă, rinichi sau ficat au restricţionare privind utilizarea 
lichidelor ori au probleme de reţinere a lichidelor, de aceea 
trebuie să consulte un medic înainte de a creşte aportul acestora.

- Limitează consumul de băuturi alcoolice.
- Poartă haine uşoare, răcoroase, colorate deschis care 

acoperă cat mai mult pielea.
- Protejează-ți faţa şi capul purtând o pălărie cu boruri largi.
- Protejează-ți ochii purtând ochelari de soare cu lentile 

colorate din categoria 3 (filtre optice marcate UV 400 de 
culoare gri, maro sau verde), sau prin intermediul unor ochelari 
de vedere prevăzuți cu lentile fotocromatice.

- Nu lăsa niciodată copiii sau animalele singure în 
autovehicule închise.

- Evită muncile extenuante în partea cea mai călduroasă a 
zilei.

- Utilizează un sistem de contact permanent cu o altă 
persoană şi ia pauze frecvente. sa neutralizeze ecologic, deșeurile 
periculoase pentru mediu.


