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Dragi locuitori, 

Iată că pornim din nou la drum, 
cu un nou ziar local. După o pauză 
relativ lungă, ne-am propus ca, prin 
intermediul Foii Satului, să fim 
mai aproape de cetățenii comunei 
noastre, să ajungem la fiecare dintre 
dumneavoastră cu informații cât 
mai precise legate de tot ceea ce se 
întâmplă în comunitatea noastră 
și, mai ales, să vă ținem la curent 
cu întreaga activitate a Primăriei și 
Consiliului Local Sânandrei. 

În paginile Foii Satului veți 
descoperi toate informațiile legate 
de deciziile pe care administrația 
locală le ia pentru dumneavoastră, 
veți afla care este stadiul celor 
mai importante proiecte aflate în 
derulare în satele comunei noastre, 
dar și care sunt planurile de viitor 
ale administrației locale, din punct 
de vedere al dezvoltării localităților 
aparținătoare. 

Ne dorim ca, împreună cu 
dumneavoastră, să ducem mai 
departe ce am început, pentru a ne 
mândri că suntem una dintre cele 
mai dezvoltate comune din județ.

Așadar, pentru a afla mai multe 
despre toate cele mai sus enumerate, 
dar și multe altele, vă invit să 
lecturați paginile ziarului comunei 
Sânandrei, Foiaia Satului.

Bugetul comunei Sânandrei 
pe anul 2021. Priorități de investiții

Priorități de investiții, în 2021

- Strategia de dezvoltare 
locală, document fără de care nu 
se pot atrage fonduri europene în 
comună.

- Continuarea lucrărilor la 
rețeaua de canalizare în Carani 

și Covaci, investiții care sunt 
deja în desfășurare și pentru 
care administrația locală a alocat 
prevederi bugetare și anul acesta 

- Demararea lucrărilor 
de introducere a sistemului 
de canalizare în localitatea 
Sânandrei. În acest caz, se lucrează 
la documentația necesară, iar în 
cursul acestui an ar urma să înceapă 
execuția lucrărilor în teren.

- Introducere rețea de gaz în 
Sânandrei – KM 13

- Construirea unei săli de 
sport în Sânandrei, lucrare ce va 

Bugetul comunei pe anul 2021 a fost adoptat în ședința Consiliului 
Local ce a avut loc în luna aprilie, stabilindu-se, astfel, liniile directoare 
ale administrației locale pe acest an. Astfel, Primăria Sânandrei va avea 
de gestionat, anul acesta, un buget record, care se ridică la aproape 25 de 
milioane de lei. Suma este cu aproape 10 milioane de lei mai mare decât 
anul trecut, iar asta se datorează mai multor factori. Pe de o parte, au fost 
accesate fonduri europene și guvernamentale, iar pe de altă parte, suma 
este completată de returnarea TVA-ului de la stat și de realizarea unui 
împrumut pentru construirea sălii de sport din localitatea Sânandrei.



demara chiar luna aceasta, după ce au fost realizate 
toate demersurile necesare, întocmită documentația 
și predat amplasamentul. În acest caz, fondurile de 
investiții provin dintr-un credit pe care Primăria 
Sânandrei l-a contractat, în valoare de 1 milion de 
euro. 

- Construirea unui corp nou de grădiniță la 
Sânandrei și a unui loc de joacă pentru preșcolari, în 
curtea imobilului care găzduiește în prezent unitatea 
de învățământ  

- Reabilitarea și modernizarea actualei 
grădinițe, care se dorește a fi finalizată chiar până la 
începutul noului an școlar, în toamnă

- Foraj geotermal în Sânadrei – au fost alocate 
fonduri din bugetul local pentru întocmirea 
studiului de fezabilitate pentru aceasta investiție, 
documentație ce reprezintă un prim pas în elaborarea 
proiectului. În acest caz, autoritățile locale speră să 
reușească atragerea de fonduri europene, pentru ca 
în urma exploatării apelor geotermale să se poată 
realiza încălzirea tuturor instituțiilor publice din 
comună prin această metodă, scăzând astfel prețul 
utilităților

- Au fost alocate fonduri și pentru proiectul de 
eficientizare energetică, proiect deja finalizat, dar 
care este achitat conform unui contract multianual

- Montarea de sisteme de panouri fotovoltaice, 
la școala din Carani și la școala și grădinița cu 
program prelungit din Sânandrei, proiect pentru 
care autoritățile sunt deja în proceduri de lucru cu 
reprezentanții E.On Gaz

- Stație de încărcare pentru mașinile electrice, 
în fața Primăriei Sânandrei, proiect pentru care 
s-au purtat discuțiile tehnice cu reprezentanții 
Enel. Autoritățile urmează să achite realizarea unui 
branșament iar apoi, în cursul acestui an, stația va 
putea fi montată 

- Construirea și întreținerea locurilor de joacă 
din comună

- Achiziționarea unui buldoexcavator, pe 
fonduri europene.
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Drumul care face legatura DN 69 și 
comuna Sânandrei, urmează să fie extins la 
4 benzi, însă momentul în care vor începe 
efectiv lucrările în teren nu este foarte 
aproape. În prezent se lucrează la întocmirea 
studiului de fezabilitate, însă acesta este 
doar un prim pas, urmând să mai fie nevoie 
și de întocmirea proiectul tehnic, parte din 
documentația tehnică necesară demarării 
lucrărilor.

Practic, conform autorităților locale, 
anul viitor urmează să înceapă execuția 
pentru lărgirea la 4 benzi a drumului de legătură dintre DN6 și Sânandrei, tronson ce are o lungime de 3 
kilometri. 

Pe lângă modernizarea drumului, se are în vedere refacerea/completarea dispozitivelor de colectare și 
scurgere a apelor, cât și corelarea soluției proiectate cu PUZ-urile aprobate.

Încep lucrările de construire a nodului 
de descărcare de pe autostradă, la Sânandrei

În 1 martie 2021 a fost dat ordinul de începe 
a lucrărilor pentru realizarea drumului de legătură 
dintre Autostrada Vestului și Sânandrei. La câteva zile 
distanță, au fost predate amplasamentul și bornele de 
reper, iar ulterior, președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, alături de directorul de atunci al 
DRDP, Horațiu Simion și un reprezentant al firmei 
Todini Construzioni Generali S.p.A., executantul 
lucrării, s-au întâlnit cu primarul comunei, Claudiu 
Coman, pentru a discuta despre acest obiectiv de 
investiții. 

„Traseul drumului de legătură începe cu circa 300 
m înaintea intersecției existente, dintre drumurile DJ 
692 și E671 (DN 69), cu amenajarea unui nod rutier 
și se dezvoltă pe direcția Nord-Est, spre Autostrada 
A1. Traseul va avea o lungime de circa 10 km”, au 
anunțat reprezentantii DRDP Timișoara.

Contractul a fost câștigat de firma italiană 
Todini Construzioni Generali S.p.A.  Lucrarea a 
fost adjudecată la prețul de 189.571.920,62 de lei 
(fără TVA), adică aproximativ 46 de milioane de 
euro cu TVA, iar perioada de garanție a lucrării este 
de 7 ani.

Clasa tehnică a drumului de legatură este II, iar 
viteza prevăzută în proiect pentru acest drum este de 
100 km/h.

Durata de execuție a contractului este de 24 de 
luni, din care 6 luni pentru proiectare și 18 luni 
pentru executia lucrarilor.

Drumul va avea câte 2 benzi pe sens și va porni de 
la intersecția DJ 692 si E671 (DN 69), fiind, practic, 
a treia descărcare de pe autostradă către Timisoara. 
Conform estimărilor din proiect, pe aici vor circula 
intre 25.000 si 29.000 de mașini în fiecare zi.

Se lucrează la documenația necesară pentru lărgirea 
la 4 benzi a drumului dintre DN6 și Sânandrei
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Apel la întreținerea curățeniei pe domeniul public

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SÂNANDREI ÎN LUNA APRILIE 2021

Autoritățile locale din Sânandrei fac apel la cetățenii 
comunei, pe care îi roagă să se preocupe de întreținerea spațiilor 
verzi din fața gospodăriilor. Este important ca, periodic, iarba să 
fie tăiată, șanțurile să fie decolmatate, pentru a evita inundarea 
lor, iar depozitarea diferitelor materiale pe domeniul public să 
se realizeze conform legii, fără a încurca traficul pietonal sau 
rutier, pe o perioadă cât mai scurtă de timp.  

Pentru a da tonul acestor activități, autoritățile locale, 
prin angajații primăriei, au început deja cosirea tuturor 
zonelor din comună în care spațiul verde nu era întreținut. 
Această igienizare urmează să aibă loc în continuare, o dată 
pe lună, însă nu este suficientă doar o trecere, motiv pentru 
care se apelează la spiritul civic al locuitorilor comunei 
noastre, fiindcă se dorește ca spațiul public al comunei să 
devină unul prietenos și curat.   

De asemenea, locuitorii comunei noastre care folosesc 
parcurile sunt rugați să întrețină atât mobilierul urban, cât 
și leagănele pentru copii și să încerce să nu lase în urma lor 
mizerie, întrucât nu există angajați ai primăriei care să se 
ocupe de întreținerea locurilor de joacă. De asemenea, facem 
apel la spiritul civic al locuitorilor comunei noastre, pe care îi 
rugăm ca, atunci când sesizează comportamente neadecvate, 
să atragă atenția copiilor, pentru a folosi bunurile comune în 
mod corespunzător. 

În altă ordine de idei, reprezentanții Primăriei salută 
organizarea acțiunii de ecologizare ce a avut loc de raza 
comunei noastre în urmă cu aproximativ o lună și îi felicită 
pe toți cei care și-au rupt câteva ore din programul lor pentru 
a pune umărul la curățirea comunei.

HOTĂRÂREA nr. 20 din 22.04.2021 (ședință ordinară) 
privind aprobarea bugetul local al Comunei Sânandrei pentru 

anul 2021
HOTĂRÂREA nr. 21 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie 

nr. 370/27.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  
728.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  
728.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat - „ Reabilitarea și modernizarea căminelor 
culturale și localitățile Carani și Covaci, comuna Sînandrei, județul 
Timiș ”

HOTĂRÂREA nr. 22 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind introducerea in “Foaia Satului” a unor informatii de 

interes public, de interes general
HOTĂRÂREA nr. 23 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de proprietate al Comunei 

Sânandrei asupra imobilelor înscrise în CF 101410 Sânandrei, CF 
101422 Sânandrei, CF 101411 Sânandrei, CF 101424 Sânandrei 
și CF 102423 Sânandrei, constând în terenuri intravilane pentru 
drumuri și zone verzi

HOTĂRÂREA nr. 24 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de proprietate al Comunei 

Sânandrei asupra imobilelor înscrise în CF 102401 Sânandrei, CF 
102402 Sânandrei, CF 102383 Sânandrei și CF 102403 Sânandrei, 
constând în terenuri intravilane pentru drum și zonă verde

HOTĂRÂREA nr. 25 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de proprietate al Comunei 

Sânandrei asupra imobilelor înscrise în CF 408516 Sânandrei și CF 
408830 Sânandrei, constând în terenuri intravilane pentru drum

HOTĂRÂREA nr. 26 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de proprietate al Comunei 

Sânandrei asupra imobilelor înscrise în CF 408651 Sânandrei, CF 
408652 Sânandrei și CF 408653 Sânandrei, constând în terenuri 
intravilane pentru drum și zone verzi

HOTĂRÂREA nr. 27 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de proprietate al Comunei 

Sânandrei asupra imobilului înscris în CF 106554 Sânandrei, 
constând în teren intravilan pentru drum 

HOTĂRÂREA nr. 28 din 22.04.2021(ședință ordinară)
privind aprobarea  înscrierii dreptului de coproprietate al 

Comunei Sânandrei asupra imobilelor înscrise în CF 102631 
Sânandrei și CF 102642 Sânandrei, constând în terenuri intravilane 
pentru drum și zona verde

HOTĂRÂREA nr. 29 din 27.04.2021 (ședință extraordinară)
privind modificarea cu numărul 3 a  Hotărârii  Consiliului 

Local al Comunei Sânandrei nr. 71/09.11.2020 privind aprobarea 
comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local al Comunei 
Sânandrei

HOTĂRÂREA nr. 30 din 27.04.2021 (ședință extraordinară)
privind alegerea viceprimarului comunei Sânandrei


