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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sărbătoarea localității Caporal Alexa

Primăria Orașului Sântana și Centrul Cultural Judeţean Arad, au organizat în
data de 3 iunie în localitatea Caporal Alexa, ,,Tradiţii
și obiceiuri în Câmpia de
vest”.
Sărbătoarea satului Caporal Alexa a adunat și în acest
an prin cântec și joc, ansambluri și interpreţi dragi nouă
, atat locali cât și invitaţi spe>>> pag. 4
ciali.

MAIBAUMFEST
specifice fiecarei etnii din regiunea
noastra, la conștientizarea copiilor și tinerilor de valoarea tradiţilor culturale în vederea păstrării și
transmiterii lor.
>>> pag. 4

Judokanii sântăneni
medaliați la campionatele naționale

O echipă de aur!
Orașul Mangalia a găzduit, în perioada 7-10 iunie, etapa finală a Campionatului Național de
Judo, categoria de vârstă
U-11 (sportivi născuți în
anii 2008-2009).
Competiția s-a bucurat
de o participare numeroasă, fiind înscriși aproximativ 400 de sportivi
legitimați la peste 40 de

În ultima duminică din mai Liceul Tehnologic „Stefan Hell” a fost
în sărbătoare. În data de 27.05.2018
elevii și colectivul claselor pregătitoare-VIII au organizat tradiţionalul Maibaumfest. Maniferstarea a
contribuit la păstrarea tradiţiei minorităţii germane, păstrarea portului, a cântecelor și dansurilor

cluburi din țară. La finală
a fost prezentă și campioana olimpică a României
la judo, Alina Dumitru, în
prezent antrenoare.
Clubul din Sântana a participat cu patru sportivi.
Rezultatele acestora au fost
peste așteptări reușind să
obţină trei medalii și un loc
V (la individual) și două
medalii de aur cu echipa
din Vest. >>> pag. 5

Ziua copilului

Altfel de Valori

Interviu cu domnul Ionel Bulbuc,
directorul Centrului Cultural Județean Arad
-Încă de la înființare,
ziarul nostru și-a propus
să scoată în evidență,
în fiecare număr, personalități locale cu realizări deosebite în diverse
domenii de activitate.
Cu siguranță că mulți
dintre cititori se întreabă deja, care este legătura dumneavoastră cu
orașul Sântana?
-Pot să mă consider sântănean, avănd în vedere faptul că familia mea

locuiește aici de aproape
27 ani. Am absolvit cursurile liceului din Sântana, apoi Facultatea de
Muzică, secția Actorie a
Universității de Vest din
Timișoara. Așa că, legatura mea cu Aradul, nu
s-a încheiat, iar, după
absolvirea facultății, am
debutat pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. Sunt 14
ani de muncă și bucurii,
ani în care am avut pu-

blic, atât din Arad cât și
din localitățile județului,
proiectele teatrului adresându-se și spectacolelor
itinerante >>> pag. 2

iar pe parcursul așteptării, copii au
ascultat îndrăgitele melodii din celebra colecţie “Cutiuţa muzicală”
și au dansat, alături de educatoare,
învățătoare și reprezentanții primăriei orașului Sântana: Rozalia Pașca,
Anca Butar, Constantin Suciu și
Laurențiu Blidar.
Este o mare diferență, plimbarea
cu trenulețul în 2018, față de prima
Cu ocazia Zilei Internaţionale a
ediție din 2014, când a fost greu de
Copilului, Primăria Orașului Sânstabilit traseul trenulețului, întrucât
tana a invitat toţi copiii la o plimstrăzile nu erau asfaltate și nu se pubare gratuită cu trenuleţul turistic
tea merge decât pe strada principade agrement. Capacitatea maximă
lă, până la gară.
>>> pag. 5
a trenuleţului fiind de aproximativ 80 de copii, grupurile care au
confir¬mat prezenţa au fost împărţite în mai multe ture. În pauza dintre aceste plimbări, reprezentanții
Primăriei Orașului Sântana au
împărțit copiilor, dulciuri și baloane. Evenimentul a fost organizat
în parcul Katharina Ackermann
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Interviu cu domnul Ionel Bulbuc,
directorul Centrului Cultural Județean Arad

>>> pag. 1 - Luna aceasta ne-ați onoeste si învățământul, de aceea investitiile pe care când lucrezi la un rol contre emploi. Rutina și blarat cu prezența la spectacolul ținut de ”Ziua
Satului Caporal Alexa”. Cum apreciați evenimentul din perspectiva unui om de cultură?
- Pentru orice localitate întâlnirile festive sunt
foarte importante. Aici, are un rol important, în
desfășurătorul evenimentului, primarul sau directorul Casei de Cultură. Este foarte important
ca programul artistic al evenimentului să fie în
concordanță cu dorința cetățenilor. Este și un prilej de întâlnire, de socializare a tuturor membrilor
comunității. Sunt puse în valoare micile talente,
copiii sau formațiile artistice din localitatea respectiva sau invitații speciali, interpreți de muzică populară sau de alt gen.
- Ce schimbări importante remarcă un fost
sântănean care locuiește la Arad și vizitează
Sântana ocazional?
- Un punct important în agenda oricărei Conduceri Administrative în anul 2018, este infrastructura și lucrul acesta este vizibil chiar de la intrarea
în orașul Sântana. Important pentru o comunitate

Primăria le-a realizat în construirea unei unități de
învățământ noi si moderne, este de salutat. Zona
de agrement este într-o stare bună si funcțională
(parcurile și locurile de joaca pentru copii).
- Sunteți actor, o meserie fermecătoare la
care visează mulți adolescenți. De când a devenit și visul dumneavoastră și cum ați reușit
să vi-l împliniți?
- Nu a fost un vis din copilărie ci a fost o
conștientizare dupa terminarea liceului. Au fost
câțiva oameni importanti care mi-au deschis ușa
spre culisele acestei meserii. Dupa asta, ca orice
meserie vocatională, devine un mod de viața.
- V-am urmărit recent pe scena teatrului de
stat Arad în ”Căsătoria”, de N.V. Gogol. De-a
lungul carierei dvs ce roluri ați jucat cu plăcere
și ce v-ați dori să jucați în viitor?
- Comediile mi-au fost cel mai la îndemână, mă
simțeam ca peștele în apă într-un rol în care toate
problemele se rezolvau printr-o farsă (Slugă la doi
stăpâni). Dar, în teatru, pariul este câștigat atunci

ZIUA PORŢILOR DESCHISE
LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,STEFAN HELL”

Data de 25.05.2018 a reprezentat o zi de bucurie
pentru Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” din Sântana
deoarece a avut loc Ziua Porţilor Deschise, prilej cu
care s-a sărbătorit și Ziua Absolventului. Așa cum
ne-a obișnuit de câţiva ani, liceul sântănean le-a
deschis cu drag porţile absolvenţilor de clasa a
VIII-a din judeţ, elogiindu-i în același timp și pe
absolvenţii claselor a XII-a. Așadar, pentru unii,
participarea la acest eveniment a constituit un
început de drum, în timp ce pentru alţii a reprezentat un sfârșit de drum, respectiv, finalizarea
studiilor liceale.
În prezenţa gazdelor evenimentului, d-l director
prof. Căruntu Mircea și d-na director adj. prof. Honiges Ana, la festivitate au luat parte personalităţi
ale instituţiilor arădene care au făcut prin prezenţa lor cinste liceului, după cum urmează: d-na
inspector teritorial Mocuţa Margareta din partea
Inspectoratului Școlar Judeţean Arad; d-na Sas
Viorica, reprezentantă a Primăriei Orașului Sântana; d-l Popovici Tiberiu din partea Poliţiei Locale
Sântana; oaspeţi de seamă ai Asociaţiei ,,Orfanis”
din Germania care au contribuit la dotarea bazei
materiale a școlii noastre, fiind vorba despre d-l
Bleibel Michael – președintele asociaţiei și d-l
Gretzmeier Franz – maistru de specialitate; di-

rectorul Școlii Gimnaziale Sântana, d-l prof. Creţ
Nicolae precum și cel al Școlii Gimnaziale Olari, d-l
prof. Neamţ Moise; profesori și diriginţi ai școlilor
din judeţ.
Festivitatea s-a deschis cu premierea elevilor claselor a XII-a pentru rezultatele deosebite obţinute
în acest an. Șefa de promoţie a fost desemnată
eleva Monea Monica Mihaela din clasa a XII-a A,
având media generală a celor patru ani de studiu
9,50. De asemenea, s-au remarcat și câţiva elevi
pentru rezultate foarte bune obţinute în cadrul
unor concursuri școlare, după cum urmează:
Hell Eveline din clasa a XII-a A – menţiune în cadrul Concursului de Matematică Aplicată ,,Adolf
Haimovici”, faza pe judeţ, pregătită de d-l. prof.
Căruntu Mircea și Vlad Morar din clasa a XII-a A –
menţiune în cadrul Concursului Naţional ,,Public
Speaking”. Toţi elevii premianţi merită felicitări și
le dorim ca munca lor să fie încununată în viitor.
Emoţiile s-au putut citi pe chipul proaspeţilor
absolvenţi care cu bucurie, dar în același timp plini
de nostalgie, și-au luat rămas bun de la anii de liceu, fiind conștienţi că îi așteaptă un nou drum în
viaţă. Sperăm ca tot ceea ce au acumulat în acești
ani să le fie de folos și să îi ajute în realizarea idealurilor propuse.

zarea sunt doua cuvinte care nu sunt campatibile cu aceasta meserie, asa ca, fiecare personaj, fiecare rol, trebuie sa fie o provocare. După părerea
mea, asta este definiția meseriei de actor.
- Sunteți în același timp și om de televiziune.
Sântănenii vă cunosc de pe TV Arad, Info? Ce
ne puteți spune despre această experiență?
- Televiziunea este o altfel de formă de comunicare, mult mai directă, mai concretă si mai spontană și asta din punct de vedere al live-ului. Miau plăcut emisiunile în direct care erau însoțite
de telefoane și de comunicare cu cei care ne priveau. Este o formă de dialog și de expunere, în
care telespectatorul poate să fie parte a emisiunii. Asta m-a ajutat foarte mult în comunicarea directă.
- Actualmente sunteți director al Centrului
cultural județean Arad, cu ce gânduri ați pornit pe acest nou drum profesional?
- Nu mi-a fost greu să mă încadrez în colectivul Centrului Cultural Județean, pentru că sunt
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inițiatorul unor proiecte culturale, Festivalul Facultătilor de Teatru din Romania, START și festivalul de teatru-circ Fantastico, acestea făcând parte
din profilul unui centru cultural.
- Ce cuprinde agenda anului 2018, anul centenarului Marii Uniri. Cum arată acțiunile de
la Centrul Județean pentru Cultură?
- Bineînteles, activitatea CCJ este mult mai complexă, noi fiind partenerii tuturor localităților din
judet, în domeniul cultural. Păstrăm și traditia
unor evenimente folclorice, La Izvoare si a unei
stagiuni teatrale în municipiu. În cadrul proiectului Centenar, sunt în derulare acțiuni care se adreseaza, atât mediului școlar cât și mediului academic, Aradul fiind un pilon important al unirii,
numit și Capitala Politică a Unirii. În cadrul acestui proiect avem și o prima ediție a unui festival
simfonic la Lipova, accesat fiind la prima editie.
Ne dorim, ca pe viitor, toti partenerii noștri culturali, să beneficieze de fonduri, logistică și sprijunul CCJ Arad.
- Un cuvânt de încheiere?
- Într-un secol al vitezei și al tehnologiei, pe scurt,
al schimbării, îmi doresc și vă doresc să puteți păstra tradițiile trecutului cu noutatea viitorului.
Cornel Gligor

Ofer ta educațională
a Liceului Tehnologic „Stefan Hell”
Oferta educaţională pentru anul școlar 2018-2019:

LICEU, CLASA A IX-A – FRECVENŢĂ ZI

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERICII (CALIFICARE PROFESIONALĂ: TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂŢI ECONOMICE) – 1 clasă de 28 de locuri, având codul de specializare 170;
FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC (DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: MECANICĂ, TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ȘI REPARAŢII) – 1 clasă de 28 de
locuri, având codul de specializare 171;
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMAN (SPECIALIZAREA: ȘTIINŢE SOCIALE) – 1 clasă
de 28 de locuri, având codul de specializare 172;

ȘCOALA PROFESIONALĂ, ANUL I – FRECVENŢĂ ZI

DOMENIUL MECANICĂ (CALIFICARE PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO) – 1 clasă de
28 de locuri, având codul de specializare 527.
Spre finalul evenimentului, cei prezenţi au luat Evenimentul s-a încheiat cu o scenetă comică,
parte la câteva activităţi artistice pregătite de tematica fiind viaţa de liceu, compusă de elevele
profesori împreună cu elevi din diferite clase. Dinescu Roberta și Dinescu Lorena, avându-i ca
Astfel, sceneta romantică pregătită de d-na prof. actori pe elevii Brad Nicolas și Pașca Alexandra.
Belei Camelia a reușit să sensibilizeze publicul Ziua a continuat cu vizitarea școlii de către elevii
prin emoţie și pasiune, elevii Gălan Daniel și Pașca claselor a VIII-a, aceștia putând admira cabinetele
Andreea recitând magistral versuri din opere ale tematice, unele nou amenajate, sălile de curs preunor poeţi români. Totul a continuat într-un spirit cum și baza materială a școlii (atelierele profesicomic, d-l prof. Claiciu Liviu purtând publicul prin onale).
lumea mitologiei romane, populată de zei și zeiţe, Sperăm ca din toamnă să îi avem ca elevi pe
punând în scenă o piesă de teatru la care au par- mulţi dintre tinerii claselor a VIII-a care au luat
ticipat următorii elevi: Trif Sergiu, Pașca Andreea, parte la acest eveniment, dorindu-le atât lor cât și
Biszak Fabian, Crăciun Denis, Prodan Denis, Trif celor care au finalizat ciclul liceal, mult succes la
Adelin, Todea Mădălina, Bolgovici Cristina, Drăgoi examene și în tot ceea ce își propun pe viitor.
Cătălin, Burcă Paul, Zima Andrei.
Prof. Camelia Belei
societate.
- În cei patru ani de liceu ai găsit
un model printre profesorii tăi?
Dacă da, spune-mi ce te-a impresionat la cadrul didactic respectiv.
diu și de aceea consider că este nevoie tana?
- Fiecare cadru didactic are calitățile
de foarte multă muncă și constanţă.
- Am ales această instituție deoarece sale prin care m-a impresionat în di- Care este programul zilnic al unui am considerat că este destul de serioa- ferite momente. Am avut multe de
elev foarte bun la învăţătură?
să pentru a mă pregati pe mai departe învățat de la fiecare dintre ei și doresc
- Programul zilnic de studiu diferă de și pot spune că nu m-am înșelat.
să le mulțumesc pentru seriozitatea de
la elev la elev. Pentru mine a fost ușor - Care sunt pasiunile tale?
care au dat dovadă în pregătirea noas- departe la Royal Holloway, University
deoarece reţineam foarte mult din tim- - Îmi place foarte mult să călătoresc, tră.
of London.
pul orelor, așadar, eram atentă și nu pot să ascult muzică, dar una din princi- - Care este marele tău ideal? Ce
- Un sfat pentru colegii de liceu din
spune că am avut un program supraîn- palele mele pasiuni este aceea de a facultate vei urma?
clasele mai mici…
cărcat în acești patru ani.
mă documenta cu privire la tot ceea - Idealul meu este să îmi las amprenta
- Pe colegii din clasele mai mici îi sfă- Ce te-a determinat, în clasa a VI- ce ne înconjoară. Consider că deţinerea în această societate și consider că m-ar
tuiesc să muncească cât mai mult penII-a, să alegi să devii eleva Liceului informațiilor este foarte importantă ajuta foarte mult o facultate din afara
tru a-și atinge ţelurile, deoarece nimic
Tehnologic ,,Stefan Hell” din Sân- deoarece informația face diferența în ţării. De aceea, doresc să excelez mai
nu este imposibil.

INTERVIU CU MONEA MONICA
ŞEFA DE PROMOŢIE A LICEULUI TEHNOLOGIC ,,STEFAN HELL”
- Ce reprezintă pentru tine faptul
că ai devenit șefă de promoţie?
- Faptul că am devenit șefă de
promoție reprezintă un scop propus
încă din clasa a IX-a pe care am reușit
să îl îndeplinesc, așadar, un vis realizat.
Reprezintă o mândrie adusă părinților
și vreau să devin un exemplu atât pentru elevii din Caporal Alexa cât și pentru
cei din Sântana.
- Câtă muncă se află în spatele
unei asemenea reușite?
- Nu este ușor să ajungi în acest sta-
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INTERVIU CU Gabriela Grada
ŞEFA DE PROMOŢIE Şcoala Gimnazială Sântana
- Pentru început am dori să ne
spui câteva cuvinte despre tine.
- Numele meu este Grada Florina
Gabriela și am 15 ani. Sunt o persoană optimistă și ambițioasă și cred că
acest lucru se observă după rezultatele obținute.
- Cu ce impresii finalizezi școala
gimnazială?
- Școala gimnazială a fost pentru
mine un important capitol din care
am învățat foarte multe. Pot spune
că, anii petrecuți în această școală,
cei patru ani de gimnaziu, au fost
cei mai frumoși de până acum, în tot
acest timp școala devenindu-mi o a
doua casă.
- La sfârșitul clasei a VIII-a a

trebuit să alegi liceul în care să te
formezi. Pentu cei liceu ai optat?
- Liceul, de asemenea, joacă un rol
important în ceea ce vrei să devii,
astfel optez pentru Colegiul N
ațional Moise Nicoară.
- Felicitări pentru rezultatele
deosebite obținute în cei patru
ani de studiu. Să obții asemenea
rezultate, cu siguranță nu a fost
ușor. Ce te-a motivat să înveți?
- Pentru început am vrut să văd cât
de mult pot, am vrut să-mi depășesc
limitele, să fiu cea mai bună versiune
a mea. După aceea, totul a devenit o
obișnuință, un lucru perfect normal
în viața de zi cu zi. Cu siguranță că și
îndemnurile profesorilor și cele ale

părinților au fost un stimulent, însă
faptul că voiam să îmi fac mândri
părinții, m-a motivat cel mai mult.
- Care sunt calitățile unui șef de
promoție?
- După părerea mea, un șef de
promoție trebuie să fie serios în momentele în care este necesar, să fie
ambițios, silitor, cu capul pe umeri și
constant în ceea ce privește notele.
Nu este un lucru ușor realizabil, dar
nu este imposibil.
- Cum ți s-au părut profesorii
care te-au îndrumat? Ai vreo materie preferată?
- Profesorii erau acei oameni la care
mergeai când aveai nevoie de un
sfat, de o îndrumare sau pur și sim-

INTERVIU CU ŞEFA DE PROMOŢIE SIMA MELISA
Şcoala Gimnazialădin Caporal Alexa,
- Pentru a începe, am dori să ne
spui câteva cuvinte despre tine.
- Sunt o persoană pasionată de
culturile și limbile străine. Îmi place să citesc, acest lucru mi-a deschis
imaginația, dar in același timp m-a
ajutat să văd viața cu alți ochi!
- Cu ce impresii finalizezi școala
Gimnaziala?
- Școala Gomnazială mi-a oferit
amintiri frumoase, am avut parte de

colegi minunați și de profesori extraordinari pe care nu o să ii uit niciodată. Finalizez școala gimnazială cu o
impresie foarte bună!
- La sfârșitul clasei a 8-a a trebuit
sa alegi liceul în care să te formezi.
Pentru ce liceu ai opta?
- Aș opta pentru Colegiul Național
Elena Ghiba Birta.
- Ce te-a motivat să înveți?
- Dorința de a ajunge cineva în viață

și de a deveni ceea ce îmi doresc!
- Care sunt calitățile unui șef de
promoție?
- Fiecare șef de promoție are calitătile
sale proprii! Una dintre aceste calități
este ambiția, dar și perseverența și
dorința de a fi printre cei mai buni!
- Cum ți s-au părut profesorii care
te-au îndrumat? Ai vreo materie
preferată?
- Toți profesorii pe care i-am avut ca și

Eleva Corban Alexandra, şefă de promoţie
Şcoala Gimnazială Sântana
- Pentru a începe, am dori să ne
spui câteva cuvinte despre tine.
- Despre mine sunt o mulţime de
lucruri pe care le-aș putea spune, dar
ceea ce contează cel mai mult este că
sunt o mare pasionată de tot ceea ce
are legătură cu muzica și arta.
- Cu ce impresii finalizezi școala
Gimnaziala?
- Finalizez această școală cu multe
impresii bune și o mulțime de factori
pozitivi care m-au ajutat să mă dezvolt atât psihic cât și fizic , alături de

profesorii și oamenii minunați care
m-au susținut mereu.
- La sfârșitul clasei a 8-a a trebuit
sa alegi liceul în care să te formezi.
Pentru ce liceu ai opta?
- Eu am optat pentru liceul Pedagogic Dimitrie Țichindeal deoarece îmi
place atmosfera, cercurile lor extrașcolare și sunt sigură că acest liceu mă
va pregăti pentru cariera pe care mi-o
doresc pe viitor.
- Ce te-a motivat să înveți?
- Nu am avut anumite influente pen-

tru a învața atât de bine, mama mea
îmi spunea mereu că dacă înveți și
ești un om sincer și cinstit vei ajunge
“ cineva” pe viitor.
- Care sunt calitățile unui șef de
promoție?
- Calitățile unui șef de promoție, aș
putea spune, sunt urmatoarele: să fie
o persoană cu capul pe umeri și să-și
propună mereu o țintă pe care vrea
să o urmărească în viaţă ,astfel încât,
va avea automat o motivaţie puternică pentru învăţare.

Eleva Aufmuth Ana Maria -şefă de promoţie de la
Şcoala Gimnazială Caporal Alexa
- Pentru a începe, am dori să ne
spui câteva cuvinte despre tine.
- Mă numesc Aufmuth Ana Maria
și am terminat ciclul primar și gimnazial la Școala Gimnazială,, Ștefan
Augustin Doinaș” din Caporal Alexa .
- Cu ce impresii finalizezi școala Gimnaziala?
- Pe parcursul celor opt ani am trăit
diferite emoții și am rămas cu impresii
placute.
- La sfârșitul clasei a 8-a a trebuit

sa alegi liceul în care să te formezi.
Pentru ce liceu ai opta?
- În continuare am ales să optez pentru un liceu cu profil uman.
- Ce te-a motivat să înveți?
- Într-adevăr, nu a fost ușor. Pe
mine m-a motivat dorința de a
cunoaște și de a descoperi cât
mai multe lucruri utile în viața.
- Care sunt calitățile unui șef de
promoție?
- Sincer nu mi-am pus niciodată

această întrebare. Nu cred ca există o caracteristică specifică pentru
un șef de promoție, fiecare având
propriile sale dorințe și ambiții.
- Cum ți s-au părut profesorii care
te-au îndrumat? Ai vreo materie
preferată?
- Când am ajuns în clasa a 5-a îmi era
puțin frică, dar încetul cu încetul am
descoperit în fiecare profesor, un dascăl, un caracter deosebit și un exemplu
demn de urmat. Deși poate pare super-

plu de o îmbrățișare caldă, venită din
suflet. Le mulțumim pentru tot efortul și pentru toată răbdarea de care
au dat dovadă. În acești patru ani,
am ajuns să iubesc limba română
și limba engleză, dar îndrăznesc să
spun că și cu matematica mă înțeleg
bine...uneori.
- Împărtășește-ne câte ceva din
planurile tale de viitor!
- Așa cum toți visăm la un viitor frumos, aș vrea și eu să am un viitor înfloritor și să devin un viitor notar de
succes. După terminarea liceului voi
opta pentru facultatea de drept, dacă
și atunci voi dori acest lucru.
- Ai vreo amintire specială legată
de școală? O împărtășești cu noi?
- Încă îmi amintesc acea zi de decembrie, în clasa a șasea, în care eu
și o colegă aveam olimpiadă la limba
română și eram foarte aproape să nu
mentori, au fost foarte răbdători și buni
cu noi! Au făcut tot ce au putut ca sa ne
ofere sfaturi și sa ne îndrume. Engleza
este materia care mă pasionează!
- Împărtășește - ne câteva din
planurile tale de viitor!
- Nu am foarte multe planuri pentru
viitor încă. Tot ce îmi doresc este să
termin un liceu și să urmez o facultate!
Și să călătoresc prin lume.
- Ai vreo amintire specială legată
de școală?
- Am foarte multe amintiri legate
de școala! Dar cele mai frumoase sunt
amintirile pe care le am alături de colegii și Dirigintele meu!

ajungem fiindcă am rămas blocate
în biblioteca școlii. Ar mai fi câteva
amintiri și prostioare făcute în gimnaziu, dar eu cred că acelea nu ar
trebui povestite.
- Un sfat pentru cei care vor veni
în locul vostru...
- Dragii mei, să fiți uniți ca și clasă,
să învățați zi de zi și să nu vă pierdeți
niciodată speranța, fiindcă vin zile
mai bune.Vă țin pumnii!

- Un sfat pentru cei care vor veni
în locul vostru?
- Munciți mult, fiți perseverenți și
nu renuntati la visele voastre indiferent dacă aveți parte de eșecuri și
obstacole!

- Cum ți s-au părut profesorii care
te-au îndrumat? Ai vreo materie
preferată?
- Am avut onoarea să cunosc oameni
minunați care m-au încurajat și mi-au
dat sfaturi bune pe parcursul celor patru ani de gimnaziu și nu pot decât să
le mulţumesc
Materia mea preferată este matematica
- Împărtășește - ne câteva din
planurile tale de viitor!
- Un sfat pentru cei care vor veni
- Planurile mele de viitor sunt puțin în locul vostru?
diferite fată de cele ale colegilor mei,
- Cei care vor veni în locul nostru,
eu mai departe vreau să continui academia de politie după ce voi absolvi sper să fie cel puțin la fel de silitori și
liceul.
cu rezultate mult mai bune decât noi.
ficial, materia mea preferata este desenul. Pentru mine acesta nu este doar
un obiect de studiu. Eu văd în desen o
modalitate de a te găsi pe tine însuți.
- Împărtășește- ne câteva din
planurile tale de viitor!
- Pe viitor, după ce voi termina liceul aș
vrea sa urmez cursurile unei facultăți de
arte plastice.
- Ai vreo amintire specială legată
de școală?
- Amintiri sunt o grămadă. Însă cea data catalogul.
care mi-a rămas întipărită în minte a - Un sfat pentru cei care vor veni în
fost atunci când ne-am aflat în fața locul vostru?
părinților și a celorlalți colegi iar dom- - Să facă tot ce le sta în putere pentru
nul diriginte a strigat pentru ultima a-și îndeplini visele.
SÂNTĂNEANUL
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Sărbătoarea
localității
Caporal Alexa
>>> pag. 1 Programul din
acest an a cuprins un T-Deum
la Biserica ortodoxă, după
care a urmat spectacolul folcloric, organizat în curtea
Căminului cultural din localitate. La spectacolul artistic
au participat ansamblurile
folclorice: Busuiocul junior,
Busuiocul și Cununiţa, Formaţiile Dorin Roman, Autentic, Music Band și Lucian
Bologa, Grupul vocal Sânzâienele și feciorii Zărandului
alături de tinerii interpreţi
și interpreţii: Ramona Mihai, Georgiana Fîșie, Florina
Dărău, Alexandra Corban,
Leonard Stoian, Mădălina
Hoza, Mihaela Boda, Roxana Suciu, Mădălina Păcurar,
Alexandru Chirodea, Dorin
Neag, Ciprian Târșan, Dori-

Primar
Daniel Tomuța
na Lupșa, Daiana Târţopan,
Lipovan Ciprian, Monica
Groza, Pavel Cighirean, Liliana Cozma, Călin Timiș, Viorica Mănăstire, RaduVand
și Dochia Banda. Spectacolul a fost prezentat de interpreta Diana Mihuţ.
Organizatorii au răsplătit
artiștii cu diplome și flori, ca
de fiecare dată.
Multumim tuturor participanţilor la eveniment
și de asemenea multumim
Centrului cultural judeţean
Arad pentru ajutorul financiar oferit și în acest an.
Inspector Cultură
Rozalia Pașca

Distinși
invitaţi și stimaţi cetăţeni,
Anul acesta este un an unic
pentru România, un an în care îi
omagiem pe cei care, acum 100
ani, au reușit să realizeze un vis
aparent imposibil: unirea tuturor românilor. Este un motiv de
sărbătoare, dar este și un prilej
de gândire pentru fiecare român
de azi. Miracolul Marii Uniri nu
s-a făcut în condiții ușoare. Toate nemulțumirile și dezbinările
noastre de azi par neînsemnate
față de ceea ce au avut de înfruntat înaintașii noștri. Și totuși au
reușit, acolo unde toți cei dinaintea lor dăduseră greș de nenumărate ori. Au reușit pentru că
au acționat împreună.
Am deplina credință că sunt
în asentimentul tuturor vorbind despre unul dintre cele mai
prețioase și delicate bunuri ale
acestei națiuni, cultura română. Consider că pe acest tărâm
trebuie să domine consensul și
solidaritatea. Cultura este principalul suport de coagulare și
unitate a unei națiuni. Ea ne

MAIBAUMFEST
>>> pag. 1 Timp de Hansi Müller și ansam- iul a condus câștigătorii

două săptămâni cadrele didactice au pregătit
porturile elevilor și câteva programe artistice:
două dansuri populare
germane și un colaj de
cântece specifice lunii
mai. Alături de elevii
școlii au participat ansamblul „Banat-Ja” din
Aradul Nou condus de
Adelheid Simon, Ansamblurile „Bileder Heiderose mini” și „Hatzfelder mini” conduse de

blul „Busuiocul boboci”
din Sântana care au prezentat dansuri tradiţionale. Acompaniamentul
muzical a fost asigurat
de fanfara din Nădlac,
care ne încânta în fiecare an.
Ca în fiecare an s-a licitat un miel, iar altul s-a
oferit la tombolă. Câștigătorii acestui an au
fost: Kwasnitzky Sara și
Bîcu Roman Victor. Cu
muzică si voie bună ala-

acasa.
Pentru buna organizare dorim să mulţumim
părinţilor și sponsorilor.
Printre sponsori dorim
să amintim EKR Sântana, SC. Romgera Sântana, brutăria „Cuptorul
Vrăjit, brutăria „Roland”
din Pâncota, Haus de
Heimat Nürnberg, Germania și nu în ultimul
rând Primăriei Sântana.
Învăţătoarele
secţiei germane

SÂNTĂNEANUL
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creează stabilitate și demnitate.
Și așa cum o respectăm și o valorificăm, așa suntem respectați
în contextul universal. Este una
dintre problemele fundamentale
ale oricărei națiuni pentru că ea
ne dă echilibru, valoare, identitate europeană și universală.
Primăria și Consiliul Local al
Orașului Sântana, beneficiind de
sprijinul constant al Centrului
Cultural Județean Arad, a continuat tradiția și în acest an, prin
organizarea Zilei Satului Caporal
Alexa.
Astfel, ne-am întâlnit pentru
a V-a oară în acest loc pentru a
sărbători împreună viața, frumosul, apreciem cultura și omagiem tradițiile.
Această zi de sărbătoare ne -a
ajutat să ne bucurăm împreună,
să arătăm copiilor noștri cine am
fost și cine suntem, ce înseamnă
satul pentru noi, să ne cunoaștem
mai bine, să împărtășim gânduri
și planuri de viitor, dar, în primul
rând, ne dă prilejul să fim mândri de satul nostru și de țara în
care trăim.
Gândul meu se îndreaptă inevitabil la cei patru ani care au
trecut de la prima ediție a acestei sărbători, ani în care am trăit împreună realizări și succese,
dar, în același timp, au rămas și
proiecte care urmează a fi realizate în continuare, pentru a face
mai frumos și mai prosper satul
Caporal Alexa
Primar Tomuța Daniel
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Ziua copilului

>>> pag. 1 Anul

acesta
trenulețul a luat copiii din parcul Katharina Ackermann, a parcurs strada Muncii, până la Biserica Catolică din Comlăuș, s-a îndreptat către
Școala gimnazială Comlăuș iar apoi
a urmat traseul str. I.L. Caragiale –
str. M.Viteazul - str. M.Eminescu –
parcul Katharina Ackermann.
Prin grija primarului orașului Sântana s-a asigurat transportul în foarte bune condiții a copiilor, la și de la
locul de îmbarcare în trenuleț.
Compania de transport public
Arad ne pune la dispoziție în fiecare
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an trenulețul de agrement, spre bucuria copiilor din oraș. Acest lucru
se datorează bunei relații păstrate de
către d-ul primar cu această companie, unde a deținut calitatea de angajat, înainte de a deține funcția de
primar al orașului Sântana.
Mulțumim Poliției Orașului Sântana pentru că a asigurat însoțirea
mijlocului de transport pe ruta
Arad – Sântana.
Le urăm din nou “La Mulţi Ani!”
tuturor copiilor, să crească mari,
sănătoși și fericiți alături de părinți!
Cabinet Primar

Judokanii sântăneni medaliați
la campionatele naționale

>>> pag. 1

O echipă de aur!
Foarte mulţumit,
antrenorul Sebastian
Rus a ținut să precizeze că: Clubul Sportiv Unirea Sântana
s-a situat ca număr
de medalii peste toate
celelalte cluburi din
judeţul Arad și peste
cluburi de renume din
țară cum ar fi Steaua
București sau Liberty
Oradea.
Cei patru sportivi
care au adus prestigiu
orașului sunt:
Cotu Miruna – categoria 52 kg – argint
Paven Amelia – categoria 40 kg – bronz
Bîte Robert – catego-

ria 50 kg – bronz
Sîrb Cristian – categoria + 55 kg loc V, la
un pas de medalia de
bronz.
Miruna Cotu și
Amelia Paven au fost
selecționate în echipa
de Vest a Romaniei,
care, în întrecerea pe
echipe a celor 12 regiuni, a reușit să obţină
primul titlu din istorie la fete. (regiunea V
Vest).
Echipa de judo a
orașului a confirmat și
la Campionatul national de judo U13 de la
Satu Mare prin Onețiu
Bogdan, bronz la 55kg
și fetele Tuduce Anamaria și Mărgărit Roxana bronz cu echipa
de vest.
”Terminăm seria de
campionate naționale
cu 1 medalie de argint
și 3 medalii de bronz
la individual, 2 medalii de aur și 2 de bronz
la echipe. Eu personal
sunt mulțumit dar îmi

susțin punctul de vedere că suntem deocamdată un club mic
și mai avem foarte
mult de muncit. Acești
copii sunt minunați și
mai avem copii în sală
care vin din urmă. Vă
mulțumesc
tuturor
pentru încredere și
pentru implicarea pe
care o aveți în acest
minunat sport” a declarat antrenorul Sebastian Rus.

Aur și la Viena

La o săptămână
după finala Campionatului Naţional de la
Mangalia, cei trei medaliaţi, Cotu Miruna,
Paven Amelia, Bîte
Robert au participat la
un turneu internaţional în capitala Austriei, unde au confirmat
încă odată rezultatele
precedente reușind să
urce pe prima treaptă a podiumului. O
performanță deosebită, având în vedere că
au participat sportivi
din cinci tări

Cântec, joc și voie bună,
la Festivalul de Folclor
“Busuioc purtat la joc” - editia I 2018

Primăria Orașului Sântana și-a propus,
ca în an centenar, să adune în cant și joc
ansamblurile de folclor, din localitățile învecinate și nu numai. Programul pentru
acest festival a debutat cu o întâlnire la
Primăria Orașului Sântana, a tuturor ansamblurilor invitate, în număr de 21, împreună cu invitata specială, Paula Pașca
și formația. A urmat o paradă a portului
popular, de la Primărie, până la Biserica Sântana II, unde preoții Crainic Ioan,
Vand Ioan și diaconul Adrian Crainic, au
ținut o slujbă de binecuvântare pentru toți
participanții adunați în Curtea Bisericii. A
urmat un maraton de folclor, susținut pe
scena din parcul Katharina Ackermann.
O rafală de ploaie a întrerupt spectacolul
nostru, astfel că, am fost nevoiți să continuăm spectacolul, în sala de festivități a
Liceului Tehnologic Stefan Hell.
Au evoluat ansamblurile : Busuiocul
Sântana, Șepreusana, Cermeiana, Apateana, Spicul Olari, Șiriana, Junii Șimăndani,
Floarea Crișului Chișineu-Criș, Păstrătorii Tradițiilor Covasânț, Junii Socodorului, Zestrea Șagu, Armonia Mureșană
Sâmbăteni, Bujorii Grăniceriului, Bvalgarce Vinga, Crăișorii Moților Tisa Noua,
Tancegyuttes Elek- Ungaria, Zestrea Buduresei Bihor, Sloga Felnac.
Organizatorii au asigurat masa, diplome, flori și trofee tuturor ansamblurilor.
Pe viitor vom continua colaborarea, vom
participa și noi, sântănenii la festivalurile lor și vom continua aceasta frumoasă
tradiție.
Organizatorii mulțumesc tuturor persoanelor prezente la eveniment.
Inspector cultură,
Rozalia Pașca

SÂNTĂNEANUL

CMYK

pag. 6
centralizatorului care cuprinde propunerile
de casare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții și de organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul
Consiliul local al orasului Sântana s-a în- Primăriei Orașului Sântana pentru anul
trunit în ședință extraordinară în data de 2018.
14.05.2018, având pe ordinea de zi urmă- 5. Proiect de hotărâre însușirea și aprobarea
toarele:
inventarului bunurilor din domeniul public
1. Proiect de hotărâre privind modificarea al orașului Sântana, concesionate către S.C.
hotărârii consiliului local nr. 34/26.02.2018 Compania de Apă Arad S.A.
privind implementarea indicatorilor tehni- 6. Proiect de hotărâre privind modificarea
co-economici.
hotărârii consiliului local nr. 45/20.03.2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind înființarea clubului sportiv ”Club
proiectului ”Amenajare piste de biciclete în Sportiv Unirea Sântana”, instituție publică
orașul Sântana„, în vederea finanțării aces- în subordinea Consiliului Local al orașului
tuia în cadrul programului operațional regi- Sântana.
onal axa priorotară 3, prioritatea de investiții 7. Proiect de hotărâre privind modificarea
4e, obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor contractului de delegare a gestiunii serviciude carbon în zonele urbane, bazată pe planu- lui de alimentare cu apă și de canalizare prin
rile de mobilitate urbană durabilă, precum și actul adițional nr.8/2018.
aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea și
3. Proiect de hotărâre privind aproba- aprobarea inventarului bunurilor domeniurea strategiei privind utilizarea parcărilor lui public al orașului Sântana.
aparținând domeniului public și privat al 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
orașului Sântana.
planului de acțiune privind serviciile sociale
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea al serviciului public de asistență socială din
planului de analiză și acoperire a riscurilor cadrul Primăriei Orașului Sântana pentru
al localității Sântana și satului aparținător anul 2018.
Caporal Alexa, pe anul 2018.
10. Proiect de hotărâre privind propunerea
Consiliul local al orasului Sântana s-a de indexare a impozitelor și taxelor locale
întrunit în ședință ordinară în data de care constau într-o anumită sumă în lei sau
22.05.2018, având pe ordinea de zi urmă- care sunt stabilite pe baza unei anumite sume
toarele:
în lei, precum și limitele amenzilor care se
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea fac venit la bugetul local, care se indexează
bugetului local al orașului Sântana pentru anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul
anul 2018.
fiscal 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea în- 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cheierii conturilor de execuție a veniturilor dezlipirii terenului situat în Sântana, str.
și cheltuielilor bugetului local pe anul 2017. Muncii, nr.120 A, jud. Arad, evidențiat în
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea CF nr. 308139, nr. top. 308139, în suprafață
scoaterii din inventar a obiectelor de inven- de 1.819 mp.
Intocmit, Anca Butar
tar, prin valorificare sau prin casare, conform
nu au fost plângeri împotriva pentru neamul românesc.
lor, aceștia nu au fost schim- Comlăușenii îl aleg ca delegat pe medicul Vasile Cucu, i
baţi din funcție.
În anul 1918, Consiliul co- În toamna anului 1918, po- se dă un credențional, semmunal ales la Comlăuș a fost pulaţia din Cherechi și din nat de membrii adunării
compus din medicul Vasile satele învecinate a atacat de- generale, iar protocolul înCucu, Petru Adolf, Matei și pozitele de cereale ale dome- cheiat se trimite Consiliului
Pavel Ardelean, Karol Bin- niului de la Pâncota.
Național Român din Arad.
der, Iosif și Carol Bleiziffer, La 18 noiembrie 1918, în La 1 Decembrie 1918, meIlie Budiu, Mihai Burger, comuna Comlăuș se consti- dicul Vasile Cucu (1883Șofron Drig, Andrei Faulha- tuie Garda Naţională Româ- 1968) a reprezentat Comlăber, Ioan Funariu, Andrei nă, iar la 24 noiembrie 1918, ușul și Sântana la Marea
Heilmann, Ștefan Köteles, în curtea casei comunale Adunare Naţională de la
Carol Merk, Virgil Mihulin, (curtea primăriei Comlăuș), Alba Iulia, unde s-a decreMihai și Mitru Musca a lui la ora 14, s-a desfășurat tat unirea Transilvaniei cu
Oanea, Mitru Musca Pășcău, adunarea electorală a ro- patria-mamă, formând RoIoan Mladin, Dimitrie Popa, mânilor
din
localitate. mânia Mare, sub conducerea
George Selegian a lui Vi- Președintele adunării a fost regelui Ferdinand I „Întregichentie, Gligor Selejan Diţa, ales învățătorul pensionar torul”.
Mihai Vinţeleri, George Ze- Blasiu Codrean, notar fiind Din partea cercului elecrna a lui Constantin.
numit învățătorul Ion Funa- toral Aletea-Sântana (alcăPreședintele consiliului a riu, iar ca membri verifica- tuit din comunele Vărșand,
fost ales Vasile Cucu, vicepre- tori pe economii Mitru Mus- Șimand, Otlaca, Șiclău, Aleședinte-Gligor Selegian Diţa, ca și Mateiu Musca, oameni tea, Comlăuș, Sântana etc.)
casier-Matei Musca, econom- de încredere ai comunei.
a participat ţăranul Botaș
Mitru Musca Pășcău, agent Medicul Vasile Cucu citește Gheorghe, stegarul delegaţinotarial-Virgil Mihulin.
din ziarul „Românul” con- ei.
Pentru că notarul Gheor- vocarea adunării naționale
(Continuare în numărul
ghe Câmpian și ajutorul său de la Alba Iulia pe 1 decemviitor al ziarului)
Zoltan Török au colaborat cu brie 1918, explicând însemProfesor,
Consiliul Naţional Român și nătatea acestui eveniment
Gheorghe Sinescu
IUNIE 2018

Căsătoriile lunii Mai 2018

CIOC AN DARIUS DIMITRIE și MOȚ IONELA CORINA
MORARIU ILIE și PURDA VIORELA FLORENTINA
CIUPEI LEONARD IONUȚ și TAL MĂDĂLINA IOANA
DRIDA SORIN și ARDELEAN DENISA ELENA
LUPĂȘTEAN VALENTIN DORIN și BORZA MARIA EMANUELA
PAȘC A OVIDIU COSTEL și PAȘC A MARIANA MIHAELA
ȘANTA VALER TEODOR și POPÎRȚAC ZAMFIRA
CRIȘAN ANDREI AUREL și NEAG LORENA MARIA
WERSTEIN STEFAN și WILD ZEINA
RUS VASILE și TOTOI MARIANA ROMINA
C ARCEA SERGIU CLAUDIU și DOLGA FLORINA VIOLETA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi
cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de
bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie,
mai jos veţi regăsi
o listă
cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana și pentru probleme
legate de canalizare:
0257 - 462138

COMEMORĂRI
RĂPĂȘAN ERSILIA

Compania de Apă Arad:
0372-782686
Enel Distribuţie Banat,
-pentru avarii curent
0257-929
-pentru becuri arse:
0257- 462082
E-ON Gaz
0800 800 928
ORODAN IOAN
BETEA AURELIA
SERBANICA ALEXANDRU

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Serviciul de Asistență Socială
informează:
- persoanele care au dobândit recent domiciliu pe raza orașului,
cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii
minori, persoane vârstnice sau persoane cu handicap, sunt invitate să se prezinte la primarie, pentru luarea acestora din urmă
în evidența biroului de autoritate tutelară și asistență socială. Va
mulțumim pentru ințelegere și colaborare.
Primăria Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL

SÂNTĂNEANUL

Din activitatea
Consiliului Local

Ştiaţi că…
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ANUNŢ DE PARTICIPARE
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: ORAȘ SÂNTANA,
MUNCII, 120A, SÂNTANA, judeţul ARAD,
telefon 0257462082, fax
0257462117, email contact@primariasantana.
ro.
Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României partea a
VI-a nr. 107/ 13.06.2018,
Primăria Orașului Sântana lansează invitaţia de
participare la Sesiunea II-a
2018- licitaţia publică de
proiecte în conformitate
cu următoarele prevederi
legale: Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G.
nr. 51/1998 actualizată
privind
îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor
și acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind
finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale
asociaţilor pe ramură de
sport judeţene, H.G nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare

pentru activitatea sportivă, Legea tinerilor nr.
350/2006.
Propunerile de proiecte
eligibile se vor înscrie în
următoarele arii tematice (direcţii de finanţare),
după cum urmează:
1. Activităţi cultural-artistice - fond total de finanţare 27.600 lei, limită
maximă pe proiect 13.800
lei.
2. Activităţi sportive Promovarea sportului de
performanţă - fond total
de finanţare 25.000 lei.
Pentru fiecare arie tematică (direcţie de finanţare) sunt stabilite criterii
de evaluare și condiţiile
de acces la fondurile publice în vederea atribuirii
contractelor de finanţare
nerambursabilă, acestea fiind cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea și
prezentarea propunerii de
proiect, specifică fiecărei
direcţii de finanţare.
Atribuirea contractelor
de finanţare se va face în
ordinea punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant și în limita bugetului alocat fiecărei direcţii
de finanţare.
Perioada depunerii documentaţiilor: 18.06.2018
– 17.07.2018.
Data limită de depunere
a propunerilor de proiecte: 17.07.2018 - ora 10.00,
în conformitate cu art.

IUNIE 2018

20 alin. (2) din Legea nr.
350/2005.
Perioada evaluării propunerilor de proiecte:
18.07.2018 – 24.07.2018.
Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei:
25.07.2017.
Termen de depunere a
contestaţiilor: 26.07.2018
- 02.08.2018
Soluţionare contestaţii:
în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Atribuirea contractelor
de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor.
Adresa de depunere
a documentaţiei: la sediul instituţiei – Primăria Orașului Sântana, str.
Muncii, nr.120A.
Documentaţia se va depune în plic închis ce va
avea menţionat denumirea solicitantului și aria
tematică (direcţia de finanţare).
În vederea obţinerii Metodologiei pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă
(Documentaţia
pentru
elaborarea și prezentarea
propunerii de proiect și
Formularul de finanţare)
- specifică pentru fiecare
direcţie de finanţare, după
caz, precum și pentru alte
detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.
primariasantana.ro sau la
telefon 0257462082
Primăria
Orașului Sântana

CASA DE AJUTOR RECIPROC STRAJA AGENŢIA SÂNTANA
N O U – Î m p r u m u t u r i d e F I D E L I TAT E ,
JUNIOR și GOSPODARUL

exemplu: împr.de Fidelitate, la un împrumut de 1000 lei,
rambursabil în 12 luni, suma de restituit este de 1052,65 lei
( 1000 + 52,65 lei dobândă).
Garanţii : GIRANŢI.
- Acordăm împrumuturi
și noilor membri înscriși;
- Acces RAPID la împrumuturi pt.
salariaţi și pensionari;
- Rate lunare FIXE între 1- 84 luni;
- Ajutoare sociale la evenimente din
viaţa membrului: căsătorie, naștere
copii, majorat, nuntă argint/aur;
- Ajutor NERAMBURSABIL în caz de
deces pentru titular și extins: soţ/soţie,
mamă/tată, persoană aflată în întreţinere;
- Dobânzi ATRACTIVE, neimpozabile și acordate anual
pentru fondul social depus;
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE VĂ AȘTEPTĂM
LA SEDIUL NOSTRU din str. Muncii, nr. 75
Vizitaţi site-ul nostru: www.carstraja.ro,
SAU NE PUTEŢI SUNA LA TEL 0357.434425

Întreruperile de curent
-un rău necesar
De la începutul anului, pe rând,
diverse zone din oraș au fost
afectate de întreruperea curentului pe timpul zilei. Nu este numai
din cauza furtunilor repetate, ci
datorită faptului că se lucrează la
rețelele electrice din oraș. Scopul
acestor lucrări de modernizare
este tocmai acela de ne proteja
pe viitor de întreruperi de curent
accidentale din cauza echipamentelor prea vechi.
În cazul unei pene de curent
Vă aducem la cunoștinţă că So-

cietatea Comercială Enel Distribuţie Banat S.A. a creat pentru
judeţul Arad un Call Center care
vă stă la dispoziţie 24 de ore din
24 pentru a semnala problemele
legate de furnizarea de energie
electrică (întreruperi și deranjamente reţele).
Prin urmare, în cazul unei avarii vă rugăm să apelaţi:
Call Center
- întreruperi și deranjamente
judeţul Arad: 0257-929

Prietenii
pompierilor
De curând, la Moneasa, a avut loc
etapa județeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative ale elevilor, ,,Prietenii pompierilor”. Liceul
Tehnologic ,,Stefan Hell” din Sântana s-a prezentat la acest concurs cu
două echipaje, unul mixt (compus
din fete și băieți) și altul format doar
din fete.
Comportarea micilor pompieri
sântăneni, pregătiți de Ioan Mișcoiu
(din partea SVSU sântana) și prof.
Emil Arsa (coordonatorul cercului),
a fost una meritorie, echipajul mixt
reușind să câștige titlul de campion
județean, iar cel de fete s-a situat
pe treapta a treia a podiumului de
premiere, asta în condițiile în care
a concurat alături de echipajele ce
aveau în componență și băieți.
Prof. Emil Arsa
SÂNTĂNEANUL
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pubelelor
Noi trotuare amenajate Distribuirea
continuă

Luna aceasta s-au executat reparații la trotuare pe strada Unirii. Lungimea totală a acestor reparații acoperă aproximativ 250 de metri.
Acest trotuar asigură, printre altele, accesul la
școală, grădiniță și cămin cultural.

Cei care nu au primit pubele și cei care nu au semnat contractul de salubritate cu firma RETIM sunt
așteptați la noul punct de distribuire a pubelelor, pe
strada Ghioceilor Nr 46 (fosta casă de copii), zilnic
între orele 10-14.
Vă reamintim că fiecare gospodărie primește două
pubele, una maro și una galbenă. Pentru a semna orașului asigură transportul pubelelor către fiecade primirea acestora vă rugăm să aveți la dumnea- re gospodărie. Cei care doresc, le pot prelua pe loc
dacă își asigură și mijlocul de transport
voastră contractul și cartea de identitate.
Primăria Sântana
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, primăria
Lucrările de extindere a rețelei de canalizare se derulează
în continuare.
Luna aceasta se
lucrează pe strada 1
Decembrie.

Se lucrează la canalizarea orașului

Primaria Sântana vă invită
la
ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA
06-08 IULIE 2018
VINERI - 06 IULIE 2018
Orele 12:00 – Primăria Sântana

Expoziție de pictură și caricatură
Simion Roman, Lucian Blandu Aurelia Stepan
Lansare de carte Prof. Gheorghe Sinescu
Orele 13:00 - Primaria Sântana
Premierea cuplurilor
care sarbatoresc nunta de aur
Mic spectacol artistic
cu ansamblul Busuiocul -junior

Deszinsecția orașului
o necesitate

Marți, 19 iunie, începând cu ora 21, în Sântana si în
Caporal Alexa s-a efectuat o acțiune de dezinsecție
împotriva muștelor si țânțarilor prin pulverizare pe
străzi. În general substanțele și produsele folosite pendezinsecții nu prezintă nici un pericol pentru oaSÂMBĂTĂ - 07 IULIE 2018 tru
meni, iar actiunea lor se îndreaptă numai spre eliminaOrele 19:00 - Platoul din fața sălii de sport
rea insectelor și a paraziților. În localitatea noastră s-a
Majorete,Trupa Angels, The Best, Dancing Ramfolosit BIOTRIN PLUS, care este eficient în lupta conbow-Santana, One Shot-Simand
tra insectelor zburătoare (gen țânțari, muste, viespi, tăDemonstrații sportive
uni, chironomide, purici, dermestide, simulide, molii
Premiere sportivă
etc) și contra insectelor târâtoare (gen gândaci, furnici,
Iulia Pelinari
termite, triboli etc).
Miss Sântana 2018
Mira
The Motans
Cursurile Școlii de vară se vor tine la Căminul cultural din Satul nou Santana. Modul
dans modern, perioada 5-13 iulie , începând
cu orele 10,00. Persoane de contact Pasca Rozalia -primărie, Blîndu Diana Clubul copiilor
Santana.Vă asteptăm cu drag!

DUMINICĂ - 08 IULIE 2018

Orele 10:00 – Piața de animale
Expoziția de animale și păsări
Orele 16:30 - Platoul din fața sălii de sport
Ansamblul folcloric Busuiocul
Cununița UVVG Santana-Arad
Orchestra Mărunțelul, Sânzâienele
și Feciorii Zărandului
Formații, tineri interpreți,
interpreți locali și invitați:
Roxana Suciu, Roberta Tomșa, Dorin Neag,
Ciprian Tărșan, Dorina Lupșa, Ioana Mișcoi,
Ramona Mihai, Georgiana Fâșie, Florina Dărău,
Leonard Stoian, Mădălina Hoza, Nicoleta Buburuzan, Mihaela Boda, Diana Mihuț, Irina Iovănescu,
Monica Blaga, Adina Lup, Sorin Mocan, Pavel Cighirean, Liliana Cozma, Dorel Timiș, Călin Timiș,
Dorel Banci, Monica Groza, Radu Vand,
Adriana Irimieș si Lavinia Goste.

Focuri de artificii
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