Raportul Primarului
cu privire la starea economico-socială, de mediu şi gestionarea bunurilor unității
administrativ-teritoriale Oraș Sântana, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

1.
Infrastructura de transport a Orașului Sântana cuprinde 78 de străzi / drumuri cu o lungime
totală de 77 km ( 15,6 km în Caporal Alexa și 61,4 în Sântana).
Starea drumurilor se prezintă astfel:
• În Caporal Alexa: lungime totală 15,6 km, din care drumuri cu asfalt 2,4 km, drumuri
pietruite 12,6 km și drumuri de pământ 0,8 km pe strada Anton Pann, (în cursul anului 2019 sa întocmit Proiectul tehnic pentru asfaltarea a 13 km de drum în satul Caporal Alexa)
• În Sântana: lungimea totală 61,4 km, din care drumuri cu asfalt 56,7 km, drumuri pietruite
4,7 km.(în cursul anului 2019 s-a întocmit Proiectul tehnic pentru asfaltarea a 5,4 km de drum
în orașul Sântana)
2.
Infrastructura de alimentare cu apă potabilă, evacuare şi tratare a apelor uzate se prezintă
în Sântana gradul de acoperire cu rețele de apă potabilă este de aproximativ 97 %, în Caporal
Alexa nu există rețele de distribuție a apei potabile, acest lucru este inclus în proiectul de
extindere a rețelei de apă P.O.I.M. Rețeaua de canalizare pe raza localității Sântana are o
lungime de aproximativ 56,7 km din care 586 m au fost realizați in anul 2019.
3.
Infrastructura de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici și a agenților
economici este asigurată în întreaga localitate, inclusiv în cartierul rezidențial.
4.
Infrastructura de alimentare cu gaz este de 87 km şi acoperă întreaga localitate, având un
nr. de peste 2200 abonați.
În Caporal Alexa nu există rețea de alimentare cu gaze naturale, dar în anul 2019 s-a
realizat studiul de fezabilitate pentru concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale
în Caporal Alexa, urmând să se caute demersuri pentru efectuarea lucrării.
5.
Infrastructura de telecomunicații fixă, mobilă și cablu TV este instalată pe sistem de fibră
optică. În Sântana funcționează trei firme de cablu TV și patru firme de internet. Primăria
Sântana asigură în mod gratuit funcționarea rețelei de internet wireless pentru toți cetățenii și
instituțiile din unele zone ale localității. În anul 2019 a fost accesată o finanțare prin fonduri
europene pentru extinderea rețelei de wireless, cu 14 locații de pe raza Orașului Sântana,
inclusiv Caporal Alexa. De asemenea, a fost extinsă și supravegherea video.
6.

•
•
•
•

Infrastructura pentru sănătate asigură, la nivelul orașului, următoarele servicii:
1 centru de primiri în regim de urgenţă, un laborator;
substație de salvare / ambulanţă,
7 cabinete medicale individuale;
3 cabinete stomatologice;

•
•
•
•
•
•

1 cabinet stomatologic în cadrul Liceului Tehnologic, pentru copii de pe raza localității
3 farmacii în Sântana și o farmacie în Caporal Alexa
7 medici;
6 stomatologi;
5 farmaciști;
21 personal mediu sanitar;
Tot în cadrul infrastructurii pentru sănătate, Orașul Sântana mai dispune de un cabinet medical
veterinar şi două farmacii veterinare.
7.
Infrastructura pentru învățământ de care dispune populația orașului este bună. În anul 2019
au fost reabilitate 10 săli de clasă în cadrul școlii ,, Sfânta Ana”, a fost reabilitată o sală de clasă
din cadrul grădiniței din Comlăuș și a fost reabilitat acoperișul grădiniței din Caporal Alexa.
În anul 2019 a început demararea lucrărilor la școlile de pe str. Ghioceilor, str. Munci și str. T.
Vladimirescu iar pentru școala de pe str. Unirii în anul 2019 a fost semnat contractul pentru
realizarea proiectului tehnic și detalii de execuție. Odată cu finalizarea lucrărilor, toate unitățile
școlare de pe raza orașului, vor fi fost modernizate.
8.
Infrastructura pentru locuințe a Orașului Sântana cuprinde în prezent un fond de „locuințe
de stat” de 92 imobile care, în majoritate, se află într-o avansată stare de degradare. De
asemenea, în administrarea Orașului Sântana există un bloc ANL care are 16 apartamente. Din
acestea 5 apartamente au fost cumpărate de către chiriași.
9.
Infrastructura pentru Cultură este compusa din Căminele culturale din Caporal Alexa și
Sântana – Satul Nou, amfiteatrul în aer liber, Centrul Multicultural – muzeu, bibliotecă
orășeneasca, iar în anul 2019 au început lucrările pentru Casa de Cultură.
10. Infrastructura de asistenţă socială este reprezentată la nivelul Orașului Sântana de servicii
sociale asigurate de instituții și autorități publice dar și de organizații neguvernamentale.
Activitatea preponderentă se desfășoară în domeniul protecției copilului şi a persoanelor cu
handicap. În prezent, funcționează în Orașul Sântana:
• 5 case de copii, de tip familial
• 1 cantina sociala a Asociației Creștine Penticostale
• 98 de asistenți personali pentru persoane cu dizabilităţi
• 66 de persoane beneficiare de indemnizație de însoțitor
• 45 de persoane cu handicap grav, în evidență cu plată, prin asociația nevăzătorilor
• 89persoane cu plata indemnizației de însoțitor prin casa de pensii
• 1 cămin privat de bătrâni
• 1 direcție de asistență socială, cu 5 compartimente
• aprox. 54 familii beneficiază de ajutorul minim garantat
• 120 persoane au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței
• 25 copii beneficiază de asistență socială în natură, ajutoare alimentare
• 43 de familii au beneficiat de alocație de susținere a familiei
• 60 de copii cu vârsta de 0 – 1 an beneficiază de lapte praf
• 13 familii beneficiază de tichete pentru grădiniță

• 28 dosare pentru muncă în folosul comunității
• 17 ajutoare de urgență aprobate

11. Infrastructura pentru sport, timp liber, agrement este în curs de dezvoltare. În oraș
funcționează Clubul Sportiv „Unirea” Sântana, cu secțiile de fotbal, judo, handbal, iar în Caporal
Alexa funcționează Asociația Sportivă locală, cu echipă de fotbal. A fost sprijinit sportul școlar,
prin asigurarea de transport cu cele doua microbuze aflate în dotarea primăriei, la diverse
competiții: atletism, judo, gimnastică, fotbal, etc. Orașul beneficiază şi de două săli de sport, în
anul 2019 fiind reabilitată sala de sport destinată Clubul Sportiv Unirea Sântana pentru secția de
judo.
12. Infrastructura economiei locale asigură locuri de muncă pentru cetățenii orașului dar există
și cetățeni care navetează zilnic, cu trenul și autobuzul, la locul de muncă din alte localități.
Industria – activitățile industriale sunt reprezentate în principal de producția de cabluri auto,
prelucrarea deșeurilor din aluminiu și magneziu. În Orașul Sântana există și o fabrică de lapte și
produse lactate.
13. Agricultura și creșterea animalelor reprezintă activitatea care asigură necesarul de trai
pentru mare parte din familii, câteva date statistice fiind elocvente în acest sens:
• teren arabil: 9176 ha
• pășuni: 628 ha
• asociații agricole:18 care lucrează 5950 ha din terenul arabil
• Aprox. 980 bovine, 3.800 porcine, 11.000 ovine, 532 caprine, 39 cabaline și 40.000 păsări
14. Construcțiile – activitatea de construcții s-a materializat prin eliberarea de 117 autorizații de
construcții, 1 autorizație de demolare și 165 certificate de urbanism.
15. Comerțul și serviciile, aflate pe raza localități se găsesc la un nivel bun din punct de vedere
calitativ, în anul 2019 fiind deschise trei noi puncte, ,,SC GALAXY DETAILS SRL” - de pe Strada:
Muncii Nr: 35 bis (serviciu de spălătorie auto), ,,GENTLEMAN AND MORE SRL” de pe Strada:
Muncii Nr: 94 (bar) și ,,II IOANEȘ MARINELA” de pe Strada: Muncii Nr: 28 (magazin alimentar)
16 .Mediul înconjurător
calitatea aerului, apei, solului nu ridică probleme deosebite pană la data prezentă,
•
stație de monitorizare a calității aerului din centrul localității, nu a semnalat depășiri a
•
nivelului maxim de poluare a aerului în localitate;
în satul Caporal Alexa se are în vedere extinderea rețelei de apa potabila și a rețelei de gaz
•
metan;
17.Comunicarea cu cetățenii și promovarea imaginii și valorilor orașului se realizează constant
prin mai multe forme:
pagina web a orașului Santana, unde se pot face sesizări privind nemulțumirile cetățenilor;
•
apariția lunar a ziarului local;
•
raport anual de activitate;
•
întâlniri cu cetățenii;
•

•
•
•
•

program de audienţe săptămânal;
caiet de reclamații și sesizări aflat la dispoziția cetățenilor;
apariții în presa scrisă și audiovizuală;
asigurarea prezenţei executivului sau a personalului tehnic al Primăriei în zonele de lucru si
la desfășurarea diverselor evenimente.

•

18. Activitatea financiar economică a Primăriei s-a desfășurat corespunzător legislației în
vigoare. S-a reușit un grad bun de colectare a taxelor și impozitelor locale, respectiv 72.45 % din
totalul planificat.
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