
Putem spune că sunteţi cel mai 
vechi conducător de asociaţie 
agricolă din Sântana?

Așa se pare. După revoluţie 
am pus bazele acestei asocia-
ţii. Fiind prestatori de servicii, 
particularii și asociaţiile nou 
în� inţate au avut nevoie de ser-
viciile noastre.

Cum mai merge treaba în 
agricultură?Cum a fost anul tre-
cut?

Cu toate greutăţile care sunt, 
încercăm să rezistăm pe piaţă. 
Problema este că nu prea are 
cine să ne apere interesele, aco-
lo sus. Anul trecut producţia a 

fost bună, dar pro� tul mic din 
cauza preţului scăzut la cereal. 
Mai mare a fost câștigul acum 
doi ani când, deși recolta a fost 
mai mică, rentabilitatea a fost 
mai mare.

Câţi oameni sunt în asociaţia 
dumneavoastră și ce suprafaţă 
de teren lucraţi?

Lucrăm 1100 de hectare și 
suntem în jur de 400 de asociaţi.

Perspective?
 Se vede ceva la orizont. E vor-

ba că se va reduce TVA-ul și ac-
ciza la motorină. 

Tradiţional, secţia germană a 
Școlii Gimnaziale Sfânta Ana 
din Sântana organizează un 
carnaval la începerea postu-
lui, la care elevii și parinţii lor 
sunt invitaţi să se distreze prin 

dans,  de� larea mascaţilor în 
sunete de fanfară, cântece ve-
sele, glume și scenete în limba 
germană, tombolă cu dulciuri 
și jucării.

Martie este una din lunile care ne 
aduce multă bucurie, mai întâi 
doamnelor și domnișoarelor care 
primesc atenție din partea dom-
nilor de întâi și opt Martie și mai 
apoi oamenilor care se bucură de 
venirea sezonului cald. Soarele își 
face tot mai des apariția și oda-
tă cu acesta în� oresc și înverzesc 
toți pomii, � orile, iar pe fețele oa-
menilor se văd  parcă mai multe 
zâmbete. Legenda mărțișorului  
ne spune că odată soarele a cobo-
rât pe pământ luând chipul unui 
tânăr. Atunci, zmeul cel rău, l-a 
răpit și l-a închis într-o temniță, 
provocând suferința întregii na-
turi. Un tânăr voinic a reusit să 
elibereze soarele dar a murit după 
aceea, iar sângele acestuia a căzut 
pe zăpada albă. De atunci, oame-
nii împletesc doi ciucurași, unul 
alb și unul roșu și le oferă celor 
pe care le iubesc. Roșul semni� că 

dragostea pentru tot ce este fru-
mos iar albul simbolizează sănă-
tate și puritate.

Istoric, sărbătoarea mărțișorului 
a fost descoperită de pe vremea da-
cilor, amuletele erau formate din 
pietricele vopsite în alb și roșu � ind 
purtate la gât. Acum, mărțișoarele 
au altă înfățișare, nu mai sunt pie-
tricele, ci broșe de diferite modele 
pe care doamnele le poartă în piept 
reprezentând venirea primăverii. 
Odată cu venirea primăverii, re-
prezentantele sexului frumos săr-
bătoresc pe 8 Martie ziua lor, o zi 
în care primesc frumoasele � ori 
ale primăverii ca un gest de iubire 
și apreciere.

Doamnelor și domnișoarelor din 
Sântana și Caporal Alexa le do-
resc  o primăvară frumoasă cu bu-
curii, realizări pe toate planurile 
și multă iubire.

Primar Daniel Tomuța
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Un 1 și 8 Martie pline de bucurie!

Primar 
Daniel Tomuța

Un 1 Martie 
cât mai fericit!

Un 8 Martie 
plin de bucurii!

Primăvara înseamnă viaţă, speranţă, lumină și culoare. Vă oferim 
cu respect, stimate doamne și domnișoare, acest mărţișor care să 
vă aducă numai împliniri, sănătate și fericire alături de cei dragi. Vă 
dorim o primăvară frumoasă!

Cu ocazia zilei de 8 Martie 
transmitem tuturor femeilor 
din orașul nostru, un călduros 
La Mulți Ani și un buchet de 
trandafi ri care să vă lumineze 
inimile și să vă aducă bucurie 
și căldură în sufl et. Să aveți 
parte de o primăvară așa cum 
vă doriți!

Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Fashing la Liceul Tehnologic Sântana
lo sus. Anul trecut producţia a 



 Disciplinele la care se organi-
zează simularea Evaluării Naţi-
onale pentru elevii clasei a VI-
II-a, în anul școlar 2014 - 2015, 
sunt: Limba și literatura română 
(23 februarie), Matematică (24 
februarie) și Limba și literatura 
maternă - pentru elevii aparţi-
nând minorităţilor naţionale care 
au urmat cursurile gimnaziale în 
limba maternă (25 februarie). 
A� șarea rezultatelor este progra-
mată pentru data de 6 martie.

Simularea probelor scrise ale 
examenului de bacalaureat pen-
tru elevii claselor a XI-a și a 
XII-a din anul școlar 2014-2015 
va avea loc după cum urmează: 
Limba și literatura română (2 
martie), Limba și literatura ma-
ternă (3 martie), proba obliga-
torie a pro� lului (4 martie) și, 
doar pentru elevii claselor a XII-
a, proba la alegere a pro� lului 
și specializării (6 martie). Toate 
probele sunt scrise. A� șarea re-
zultatelor va avea loc pe data de 
12 martie.

Notele obţinute de elevi la exa-
menele naţionale nu vor �  pu-
blicate în catalog, dar rezultatele 
vor �  analizate la nivelul � ecărei 
unităţi de învăţământ, prin dis-
cuţii individuale cu elevii, dez-
bateri la nivelul clasei, ședinţe 
cu părinţii, precum și la nivelul 
consiliului profesoral.

Calendar simulare Evaluare 
Naţională 2015

23 februarie 2015 – Limba și li-
teratura română – probă scrisă

24 februarie 2015 – Matematică 
– probă scrisă

25 februarie 2015 – Limba și li-
teratura maternă – probă scrisă

6 martie 2015 – A� șarea rezul-
tatelor

Calendar simulare Bac 2014
2 martie 2015 – Simularea pro-

bei scrise de Limba și literatura 
română

3 martie 2015 – Simularea pro-
bei scrise de Limba și literatura 
maternă

4 martie 2015 – Simularea pro-
bei obligatorie a pro� lului (ma-
tematică/istorie)

6 martie 2015 – Simularea pro-
bei la alegere a pro� lului și spe-
cializării (numai pentru elevii 
clasei a XII-a)

12 martie 2015 – A� șarea rezul-
tatelor
Calendar Evaluarea Naţională 

2015
13 iunie 2015 – Încheierea cur-

surilor pentru clasa a VIII-a
15-17 iunie 2015 – Înscrierea la 

Evaluarea Naţională
22 iunie 2015 – Limba și litera-

tura română – proba scrisă
23 iunie 2015 – Limba și litera-

tura maternă – proba scrisă
24 iunie 2015 – Matematică – 

proba scrisă
26 iunie 2015 – A� șarea rezul-

tatelor (până la ora 16.00)
26 iunie 2015 – Depunerea 

contestaţiilor (între orele 16.00 – 
20.00)

27 – 29 iunie 2015 – Rezolvarea 
contestaţiilor

30 iunie 2015 – A� șarea rezul-
tatelor � nale după contestaţii.
CALENDARUL examenului de 

bacalaureat național 2015:
Sesiunea iunie-iulie

25 – 29 mai 2015 Înscrierea 
candidaţilor la prima sesiune de 
examen

29 mai 2015 Încheierea cursuri-
lor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 – 10 iunie 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba română 
– proba A

10 – 12 iunie 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice de co-
municare

orală în limba maternă – proba 
B

15 – 19 iunie 2015 Evaluarea 
competenţelor digitale – proba D

22 – 26 iunie 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulație internațională 
– proba C

29 iunie 2015 Limba și literatu-
ra română – proba E)a) – probă 
scrisă

30 iunie 2015 Limba și literatu-
ra maternă – proba E)b) – probă 
scrisă

1 iulie 2015 Proba obligatorie a 
pro� lului – proba E)c) – probă 
scrisă

3 iulie 2015 Proba la alegere a 

pro� lului și specializării – proba 
E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015 A� șarea rezultate-
lor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015 Depunerea contes-
taţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea con-
testaţiilor

10 iulie 2015 A� șarea rezultate-
lor � nale

Sesiunea august-septembrie
13 – 17 iulie 2015 Înscrierea 

candidaţilor la a doua sesiune de 
examen

17-18 august 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba română 
– proba A

17-18 august 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba maternă 
– proba B

18 -19 august 2015 Evaluarea 
competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulație internațională 
– proba C

20 – 21 august 2015 Evaluarea 
competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba și litera-
tura română – proba E)a) – pro-
ba scrisă

25 august 2015 Limba și litera-
tura maternă – proba E)b) – pro-
bă scrisă

26 august 2015 Proba obliga-
torie a pro� lului – proba E)c) – 
probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere 
a pro� lului și specializării – pro-
ba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 A� șarea rezulta-
telor (până la ora 12:00) și depu-
nerea contestaţiilor (orele 12:00 
– 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea 
contestaţiilor

3 septembrie 2015 A� șarea re-
zultatelor � nale

Situaţia comercializării produ-
selor de către micii producători 
agricoli a fost deblocată ca urma-
re a sesizărilor făcute la două mi-

nistere de senatorul Constantin 
Traian Igaș.

A fost nevoie de intervenţii din 
cauză că modi� cările aduse Le-
gii nr. 145 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agri-
col au generat o bulversare atât 
pentru cei care își desfășoară ac-
tivitatea în acest domeniu cât și 
pentru autoritățile locale care nu 
aveau procedurile de eliberare a 
noilor documente în baza cărora 
fermierii persoane � zice puteau 
să își comercializeze produsele. 
Astfel, certi� catele de producă-
tor emise conform vechii legi își 
pierd valabilitatea după 180 de 

zile de la data intrării în vigoare 
a noii legi și sunt înlocuite de alte 
două documente: atestatul și cer-
ti� catul de producător.

„În 22 ianuarie, după ce vice-
primarul orașului Pecica mi-a 
cerut sprijinul pentru a ajuta 
micii fermieri, am transmis o 
adresă Ministrului Dezvoltării 
Regionale și Ministrului Agri-
culturii în care am solicitat ela-
borarea cât mai rapidă a nor-
melor de aplicare a legii pentru 
a oferi primăriilor cadrul legis-
lativ de eliberare a carnetele de 
comercializare. Deși răspunsul 
mi-a fost transmis în februarie, 
m-am bucurat să văd că soli-

citările și sesizările au produs 
efecte la numai cinci zile după 
ce am transmis adresa o� cială, 
astfel încât la 27 ianuarie a fost 
emis ordinul comun referitor la 
regimul carnetelor de comercia-
lizare a produselor din sectorul 
agricol”, a declarat senatorul 
Constantin Traian Igaș.

În urma acestei intervenții a 
senatorului arădean, primăriile 
pot trimite situația necesarului 
de carnete de comercializare că-
tre Consiliul Județean Arad care 
va da comanda la “Imprimeria 
Națională” și astfel micii produ-
cători agricoli își vor putea co-
mercializa marfa.
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Lunile februarie și martie vor �  luni importante pentru elevii clasei a VIII-a, respectiv pentru elevii 
claselor a XI-a și a XII-a. 

Ministerul Educaţiei a stabilit că simulările examenelor naţionale din anul școlar 2014-2015 să 
se desfășoare în zilele de 23, 24 și 25 februarie pentru Evaluarea Naţională și pe 2, 3, 4 și 6 martie 
pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a.

Principalele repere școlare ale anului 2015

Constantin Traian Igaș, senatorul colegiului: “A fost nevoie de intervenții la mi-
nistere pentru ca micii producători agricoli să-și poată comercializa produsele”



În numere anterioare ale ziaru-
lui nostru, v-am informat despre 
Hotărârea nr. 124/ 9.08.2014 a 
Consiliului Local Sântana, adop-
tată cu scopul de a corecta erorile 
materiale din contractele de vân-
zare-cumpărare, încheiate în baza 
Legii 112/ 1995. Reamintim că 
este vorba de situaţiile în care se 
a� ă unii dintre locuitorii orașului 
nostru, care au cumpărat casele 

în baza actului normativ enunţat, 
însă terenul (curtea și grădina) a 
rămas în proprietatea statului.

Tocmai pentru a veni în spriji-
nul cetăţenilor, consiliul local a 
luat decizia de a împuternici pri-
măria să elibereze adeverinţe la 
cerere, pe baza cărora cumpără-
torii imobilelor să-și poată înta-
bula și terenul.

Așa cum era de așteptat, institu-

ţia prefectului judeţului Arad s-a 
opus acestei hotărâri, atacând-o 
în contencios administrativ. Sen-
tinţa pronunţată de Tribunalul 
Arad, a dat câștig de cauză Con-
siliului Local Sântana, respingând 
acţiunea exercitată de către Pre-
fectul Judeţului Arad. Cu toate 
acestea, primăria orașului Sântana 
nu va putea elibera încă adeverin-
ţele pentru întabularea curţilor și 
grădinilor deoarece Prefectura a 

declarat recurs  împotriva sentinţe 
civile pronunţată de către Tribu-
nalul Arad în acest dosar. Proce-
sul va avea loc în data de 11 iunie 
2015 la Curtea de Apel Timișoara. 

Prin urmare, cu reget îi anun-
ţăm pe cei interesaţi că nu ne 
rămâne decât să așteptăm solu-
ţionarea litigiului, pentru a putea 
pune în aplicare hotărârea consi-
liului local. 

Primăria
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ACS Unirea Sântana împreună 
cu Primăria Orașului Sântana au 
organizat sâmbată, 14 și dumini-
că, 15 februarie, a doua ediție a 
cupei orașului Sântana la table. 
41 de concurenți între 9 și 75 
de ani s-au înscris în competiţia  
desfășurată pe holul primăriei 
orașului pentru a-și pune în va-
loare talentul, cunoștinţele și no-

rocul.  La fel ca și în anul prece-
dent, la start nu s-au prezențat 
toţi cei înscriși, ceea ce a dat din 
nou bătaie de cap organizato-
rilor, care nu au putut să stabi-
lească un tablou al desfășurării 
concursului.

S-a păstrat același sistem de 
joc cu recali� cări, oferindu-se 
în acest fel o șansă de reabilitare 
celor care au pierdut în primul 
tur. Finaliștii de anul trecut nu 
și-au mai repetat performanțele, 
� ind eliminați încă din faza ca-

li� cărilor. Însuși campionul din 
2014, Mircea Vasinc, a recunos-
cut înainte de meci că trece prin-
tr-o eclipsă de formă, rezultatele 
sale în jocurile de pregătire din 
ultimele săptămâni � ind deza-
măgitoare. O palidă consolare 
a obţinut doar  Cornel  Dobrei, 
care a reușit totuși cea mai rapidă 
victorie a turneului.

În sferturile de � nală s-au cali-
� cat: Geoldes Nelu, Joldeș Ghe-
orghe, Tomuța Ioan , Drida Alin, 
Geoldeș Traian,  Paven Gheor-
ghe, Vlaicu Atanasie și Marușca 
Paul. 

Marele câștigător și campionul 
anului 2015 este Paven Gheor-
ghe, care în � nală l-a învins la 
mare luptă  pe vicecampionul 
Joldeș Gheorghe.  În � nala mică, 
Drida Alin a reușit să câștige lo-
cul trei după un meci în care s-a 
părut că norocul l-a părăsit total 
pe cel mai vârstnic concurent, 
domnul Vlaicu Atanasie. 

Organizatorii au înmânat di-
plome, cupe și bani primilor trei 
clasați pe podium.

Primăria

Cupa Orașului Sântana la Table!

Nicolae Ardelean a fost o impor-
tantă personalitate, pe plan orga-
nizatoric, a fotbalului arădean, ce 
a activat ani de zile în structurile 
de conducere ale Asociaţiei Jude-
ţene de Fotbal.

 În memoria sa, duminică-15 
februarie, cu sprijinul Primăriei 
orașului Sântana, în organizarea 
AJF Arad, s-a desfășurat, la sala 
de sport din orașul nostru, o in-
teresantă competiţie de fotbal pe 
teren redus, rezervată echipelor 
de juniori născuţi între anii 1996-
2000.

La startul competiţiei s-au alini-
at echipele: Crișul Chișineu Criș, 
CS Ineu, Lunca Teuz Cermei, Na-
ţional Sebiș, Podgoria Șiria, Șoi-
mii Șimand, Unirea Gurahonţ și 
Unirea Sântana.

În urma rezultatelor din grupă;  

Unirea Sântana – Podgoria Șiria 
1-1, Unirea Sântana – Lunca Teuz 
Cermei 1-0 și Unirea Sântana - CS 
Ineu 0-3, echipa noastră a pătruns 
în semi� nale, unde a fost învinsă 
de Crișul Chișineu Criș (0-1), re-

ușind apoi să se impună în � na-
la mică în faţa celor de la Unirea 
Gurahonţ (4-1), ocupând în acest 
fel un merituos loc III. În � nală 
Crișul Chișineu Criș a învins cu 
1-0 pe CS Ineu, reușind să intre în 
posesia trofeului.

Iată lotul folosit de Iulian Vuin, 

antrenorul Unirii Sântana: Cla-
udiu Jager, Ciprian Matiș, Alin 
Ani, Daniel Vârciu, Raul Blăgău, 
Vlăduţ Stanciu, Mădălin Josan, 
Cristian Vasi, Bogdan Uncu, Vasi-
le Dumitru, Cătălin Rădac, Ștefan 
Macovei, Beniamin Stoica.

Prof., Cătălin Puia

In memoriam„ Nicolae Ardelean”

În proces cu Prefectura Arad!

Campion 2015
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Fashing la Liceul Tehnologic Sântana
Prin grija Brutăriei Sânta-

na, condusă de doamna Delia 
Szatmari, copiii și parinţii au 
avut cornuri calde.

Cadrele didactice ale secţiei 
germane au organizat progra-
mul de așa manieră încât toţi 
cei prezenţi  s-au încărcat de 
energie pozitivă, bună- dis-
poziţie, optimism.  Copiii au 

purtat costume inedite, dând  
evenimentului o atmosferă de 
basm.

Conducerea Liceului Tehno-
logic Sântana adresează calde 
mulţumiri părinţilor, sponso-
rilor și cadrelor didactice care 
s-au implicat în realizarea eve-
nimentului.

Dr. Ana Honiges

Stația de monitorizare a poluării, 
scurtcircuit după  

o cădere de tensiune.
Montată la sfârșitul anului 2014 și dotată cu aparatură de ultimă ge-
neraţie, staţia de monitorizare a poluării aerului a trezit suspiciuni în 
ultimele săptămâni prin valorile a� șate de panoul electronic de pe fa-
ţada primăriei. Deși acesta indica valoarea numerică zero pentru con-
centraţia oxizilor de azot din atmosferă (NOx), indicatorul cromatic 
asociat  a fost de culoare roșie, ceea ce corespundea cu o depășire a 
valorii maxime admise (350 µg/m3) sau în timp ce afară totul era în-
gheţat, temperatura a� șată era de +10 grade Celsius. Pentru remedie-
rea acestor anomalii, a fost solicitată � rma RSI Electrodin Bucuresti, 
care se ocupă de mentenanţa staţiei. Echipa de specialiști venită la faţa 
locului a reușit într-un � nal să recalibreze sistemul. Se pare că, cel mai 
probabil, aparatura a devenit nefuncţională în urma unui scurtcircuit 
cauzat de o descărcare electrică. Să sperăm că pe viitor astfel de pro-
bleme nu o să mai apară.

Inspector,Laurenţiu Blidar
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Interviu cu domnul Simion Budiu,
 administratorul SC Agromec Comlăuș

ALTFEL DE VALORI!

Bine ar �  dacă s-ar putea � xa 
un preţ minim garantat la cere-
ale, pentru ca în anii mai grei să 
ne putem acoperi cheltuielile cu 
producţia.

Toată lumea vă cunoaște cu nu-
mele Zăhan. De unde vine asta?

Apoi, cine mai știe... Toţi băș-
tinașii din Comlăuș au o pore-
clă din străbuni. Drept e că sunt 
mai cunoscut ca Zăhanu decât 
ca Budiu.

Cum de v-aţi îndreptat către 
agricultură?

Probabil soarta. Când am ter-
minat școala generală mama ar 
�  vrut să merg la liceu, că era o 
mândrie pe vremea aceea, tata 
să mă ducă cu el la Arad, să mă 
facă strungar, numai bunicul 
din partea mamei a ţinut să ră-
mân aici, la tractoare la SMT. Și 
de aici am luat-o, de jos.

Este vreun secret care să te ajute 
ca pornind de jos să ajungi după 
ani să conduci unitatea în care ai 
început să lucrezi?

Voinţa. Și dragostea de ceea ce 
faci.

Aţi mai lua-o de la capăt?
Nu știu. În condiţiile de astăzi 

nu știu.
A fost cineva de la care aţi avut 

cel mai mult de învăţat?
Da, de la David Calom� rescu, 

un fost director de SMA. A fost 
un profesionist și un om deose-
bit. A mai fost Matei Dumitru, 
fost inginer șef la Olari, un om 
dintr-o bucată, caracter puter-
nic, pleca greu capul. Își apăra 
unitatea, ideile și oamenii dacă 
avea dreptate

După atâţia ani ce aţi alege: 
agricultura socialistă sau cea ca-

pitalistă?
Mie mi-a fost mai dragă agri-

cultura socialistă. Toţi am fost 
una, toţi ne-am iubit. N-a fost 
discrepanţă între oameni

Există un moment din viaţa 
dumneavoastră care v-a marcat 
în mod deosebit?

Da. Revoluţia. Cum s-au putut 
schimba oamenii după aceea! 
Unii dintre cei mai activi co-
muniști au fost primii care după 
revoluţie au citit Biblia în gura 
mare... Alţii, tăcuţi în comu-
nism, au devenit mari revolu-
ţionari, uitând chiar de cei care 
le-au făcut bine până atunci.

Cu politica, cum stăm? Cu si-
guranţă că toată lumea știe că 
aţi fost președintele organizaţiei 
PDL Sântana și că sunteţi consi-
lier judeţean al noului PNL.

Eu am fost cu PD-ul de când 
s-a în� inţat, de după revoluţie. 
Odată cu transformarea în PNL 
parcă nu mă mai regăsesc așa 
bine. Cred că trebuie un alt în-
ceput, cu oameni tineri.

Ce vă place cel mai mult în viaţă?
Mi-a plăcut viaţa socială, să � i 

între oameni, să comunici. Cred 
că asta mi-a și dat putere. Îmi 
place familia mea, care e reușită. 
În rest, timpul meu liber e foarte 
puţin.

În încheierea interviului, trans-
miteţi un mesaj sântănenilor?

Multă sănătate și fericire tutu-
ror! Și să să ne iubim mai mult!

P.S. Domnul Budiu Simion a 
promis că ne va da o fotogra� e 
pentru interviul viitor.

A consemnat, 
viceprimar, Cornel Gligor

Răutate gratuită!
În câteva din numerele anterioare ale ziarului nostru am oferit exem-
ple de proastă creștere a unora dintre semenii noștri, care ba au rupt 
bănci în parc, ba au spart coșurile de gunoi, ca să nu mai vorbim de 
mizeria aruncată la întâmplare (vorba unui muncitor de la întreţine-
rea spaţiilor verzi: “E destul să vină unul în parc, că trebuie să vină doi 
după el să cureţe.”).
Proasta creștere nu este un fenomen speci� c numai orașului nostru. 
După ce mass-media judeţeană a prezentat vandalismul la care au fost 
supuse parcurile din Arad, putem să ne declarăm “mult mai liniștiţi”, 
însă condamnăm vehement răutatea gratuită
După cum bine se știe, primăria a construit anul trecut prin eforturi 
proprii trei staţii de autobuz, la cererea cetăţenilor care fac naveta, 
pentru a �  protejaţi de ploaie, vânt sau soare,. La începutul acestei 
luni niște indivizi fără cei șapte ani de acasă au reușit să distrugă cu 
pumnii și cu picioarele, una dintre ele. Deși o asemenea acţiune pro-
duce su� cientă zarvă, totuși nimeni nu știe cine sunt autorii, pentru 
ca aceștia să � e trași la răspundere. Solicităm așadar, spirit civic din 
partea cetăţenilor orașului.

Primăria

Mărțișorul aduce primăvara!



Căsătoriile lunii ianuarie 2014
TRIF SORIN ȘI CHEȘA TITIANA- MIRELA

BĂIEȘI FLORIN ȘI IOANOVICI VERONICA- ADELINE
MUNTEAN COSMIN ȘI DEDIU DELIA- MARIA

ILICA IOAN- CLAUDIU ȘI BOCHIȘ LOREDANA- CORINA
Sper din inimă ca acest pas important din viața � ecă-

ruia, să le aducă acestor familii numai bucurii și împli-
niri pe toate planurile. Le doresc tuturor să aibă parte 
de o viață fericită împreună, presărată doar cu momen-
te frumoase și bineînțeles, plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța
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Reţeaua de canalizare, staţia de epura-
re și implicit mediul înconjurător pot �  
protejate prin gesture simple, dar res-
ponsabile.

În urma lucrărilor de întreţinere, s-au 
descoperit obiecte care nu au ce căuta în 
reţele de canalizare și care riscă să înfun-
de conductele cu urmări total neplăcute 
pentru toată lumea. Prin urmare vă atra-
gem serios atenţia, nu aruncaţi în wc-uri 
sau în căminele de canalizare:

- haine și alte obiecte textile;
- obiecte metalice;
- bucăţi de lemn;
- sticle de plastic;
- lavete care se folosesc la curăţenia casnică;
- gunoaie menajere solide;
- deșeuri rezultate de la curăţenia curţi-

lor sau ale grădinilor.
Odată ce pătrund în staţia de epurare, 

aceste materiale creează disfuncţionali-

tăţi care periclitează procesul tehnolo-
gic de epurare a apelor uzate, pun în pe-
ricol integritatea obiectelor tehnologice 
și implicit deteriorează calitatea apelor 
uzate evacuate din staţiile de epurare. 
Nu este în folosul nimănui ca echipa-
mentele din staţiile de pompare să se 
blocheze iar apa menajeră să refuleze 
prin capacele de canalizare. 

Într-un stat civilizat nu ar trebui să se 
regăsească în sistemul de canalizare ast-
fel de materiale, locul acestora � ind în 
tomberoanele puse la dispoziţie de � rma 
de salubritate.

Sistemul de canalizare și staţia de epu-
rare au fost proiectate pentru apa uzată 
de provenienţă menajeră. Prin protejarea 
sistemului de canalizare, staţiile de epura-
re vor funcţiona corespunzător, iar durata 
de viaţă a echipamentelor va �  mai lungă.

Cabinet Primar

Recomandă lucrări mecanice de tăie-
re a cuiburilor de omizi și îndepărtarea 
fructelor mumi� cate și distrugerea lor 
prin ardere.  Se recomandă efectuarea 
tratamentului de iarnă, la toate speci-
ile pomicole(seminţoase -sîmburoase 
), pentru combaterea complexului de 
dăunători  ce iernează pe pomi, larve 
hibernante ale păduchelui din San Jose, 
ouă de păianjen ,ouă de a� de, care pot 
cauza pierderi importante la culturile 
de măr, cais, piersic, prun.  Pentru pre-

venire și combatere se recomandă exe-
cutarea tratamentului :

NUPRID OIL 004 CE 15,0 l/ha , în 
1000 l apă

MOSPILAN 20 SG    0,450 kg/ha   +  
0,5 % TOIL

Perioada optimă de tratament: sfîrși-
tul repaosului vegetativ -începutul dez-
muguritului

Tratamentul se va efectua în zile fără 
precipitaţii și vînt cînd temperatura este 
mai mare de 5-10 grade C

Primăria Orașului Sântana dorește să 
facă o surpriză frumoasă perechilor soţ-
soţie care aniversează în cursul anului 
2015, 50 de ani de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt în această situa-
ţie sau care cunosc persoane în această si-
tuaţie să ia legătura telefonic cu primăria 

(la numărul de telefon 0257-462082) sau 
personal la consilierii din cadrul Com-
partimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1). Venim cu această ru-
găminte deoarece primăria orașului nos-
tru nu deţine informaţii despre persoa-
nele care s-au căsătorit în alte localităţi și 
care acum au domiciliul stabil în Sântana.

Cei care plătesc integral impozitele 
pe clădiri și terenuri până pe data de 
31 martie 2015, bene� ciază de o redu-
cere de până la 10 % din valoarea totală 
a impozitelor.

Recomandăm cetăţenilor orașului 
Sântana să efectueze plăţile aferen-
te impozitelor pe clădiri și terenuri 
până la data mai sus menţionată pen-
tru a beneficia de reducerile stabilite 
conform legislaţiei în vigoare.

Canalizarea nu este coş de gunoi!

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad
vă recomandă!

Anunţ important!

Atenție sântăneni!

CARICATURA LUNII

COMEMORĂRI
Cu  mâhnire în sufl et ne luăm la re-
vedere de la sântănenii care au tre-
cut la cele veșnice în luna preceden-
tă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să 
le odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

ILIEȘ IOAN
CRĂCIUN COSTACHE

MIHEŢ MARIA
SUCIU IOSIF

BORTEȘ RAVEICA
MĂRCUȘ SOFIA
PREDA MATEI

Conducerea Liceului Tehnologic și 
Consiliul Local Sântana au pornit de-
mersurile pentru ca liceul să poarte din 
anul școlar viitor numele lui Stefan Hell, 
savantul de origine română laureat în 
2014 cu premiul Nobel pentru chimie. 
După cum toată lumea știe, domnul 
Stefan Hell a locuit în Sântana și a învă-
ţat la secţia germană a școlii  înainte să 
emigreze în Germania în 1978. Domnia 
sa și-a exprimat acordul pentru această 
acţiune. 

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o 
listă cu telefoane utile.

Compania de Apă Arad
 – 0257 - 462138 

(Uzina de Apă Sântana) sau
 0372-782686 (dispecerat Arad)

Enel Distribuţie Banat 
– 0257-929

E-ON Gaz  – 0800 800 928

Demersuri Telefoane utile

Câteva repere fi scale ale anului 2015
 25 martie. Plătitorii de 

impozit pe pro� t trebuie 
să-și declare și să plăteas-
că acest impozit pe anul 
2014. Tot până în această 
zi trebuie plătite contri-
buţiile la asigurările so-
ciale de sănătate (CASS) 
aferente trimestrului I. 
Atenţie, CASS se plătesc 
și pentru veniturile reali-
zate din chirii sau investi-
ţii (dobânzi bancare, divi-
dende, câștiguri bursiere 
etc.). 

 31 martie. Proprietarii 
trebuie să-și plătească ta-
xele locale pe clădiri, tere-
nuri și autovehicule. 

30 aprilie. Instituţiile pu-
blice și ONG-urile trebuie 
să depună bilanţurile pe 
2014. 

25 mai. Persoanele � zice 
care au realizat venituri 
din activităţi independen-
te, din chirii sau din acti-
vităţi agricole trebuie să-și 
declare aceste venituri pe 
2014. Tot la această dată 
trebuie declarată destina-
ţia sumei reprezentând 
până la 2% din impozitul 
anual. De asemenea, până 
la 25 mai trebuie declarată 
și plătită prima tranșă pe 
acest an din impozitul pe 

construcţiile speciale, ce-
lebra „taxă pe stâlp“.  

1 iunie. Societăţile co-
merciale private sau de 
stat trebuie să-și depună 
bilanţurile pe 2014. 

 25 iunie. Trebuie plătite 
CASS aferente trimestrului 
II. 

27 iulie. Persoanele � zi-
ce care își închiriază locu-
inţa personală în scop tu-
ristic trebuie să plătească 
o primă rată de 50% din 
impozitul aferent acestui 
tip de venit. 

 25 septembrie. A doua 
rată la „taxa pe stâlp“. Tot 
până în această zi trebuie 
plătite CASS aferente tri-
mestrului III. 

25 octombrie. Agricul-
torii plătesc anticipat 50% 
din impozitul pe venitul 
din activităţile agricole 
(prima rată).  

25 noiembrie. A doua 
rată (50%) la impozitul ce 
trebuie plătit de persoa-
nele � zice care își închiri-
ază locuinţa personală în 
scop turistic.  

15 decembrie. A doua rată 
(50%) la impozitul agricol. 

 21 decembrie. Trebuie 
plătite CASS aferente tri-
mestrului IV
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Consiliul Local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă extraordinară în data 
de 08.01.2015 și în ședinţă ordinară în 
data de 20.01.2015, având pe ordinea de 
zi următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetar din anul 
2014  în anul 2015

a) s-a aprobat ca  utilizarea excedentu-
lui bugetar din anul 2014  în anul 2015, 
în sumă de  1.330.252,87 lei să  � nanţeze 
cheltuielile  secţiunii de dezvoltare a bu-
getului local al orașului Sântana  pentru 
anul 2015, respectiv a obiectivelor de in-
vestiţii, după cum urmează:

- PT și sistematizare pentru Amenajarea 
terenului sintetic multifuncţional strada 
Dunării – 121520 lei

- Amenajare teren sintetic multifuncţio-
nal strada Dunării – execuţie – 210000 lei

- Modernizare străzi în orașul Sântana – 
509602,59 lei

- Asfaltare străzi în orașul Sântana – 
489130,28 lei

- s-a aprobat ca  utilizarea sumei de 
87.191,89 lei, sumă din venituri pro-
prii sursa E, să � e utilizată în anul 2015 
pentru � nanţarea secţiunii de dezvoltare 
pentru investiţii la cap. 83 – alte cheltuieli 
în domeniul agriculturii (pășune).

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

utilizării excedentului bugetar al Liceului 
Tehnologic din anul 2014  în anul 2015

- excedentul  bugetar al Liceului Teh-
nologic din anul 2014  în anul 2015, în 
sumă de  45.819,13 lei , se va utiliza prin 
transferarea lor din contul de excedent al 
bugetului în contul de venituri  bugetare 
corespunzător subdiviziunii de venituri 
bugetare 40.15.00 ,, sume utilizate din ex-
cedentul anului precedent pentru efectu-
area de cheltuieli’’, pe măsura necesităţilor 
de � nanţare.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
anulării creanţelor � scale restante a� ate 
în sold la data de 31.12.2014

- s-a aprobat  anularea creanţelor � scale 
restante a� ate în sold la data de 31.12.2014 
mai mici sau egale cu 40 lei, în valoarea 
totala de 3949 lei.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului  de amplasament  și delimitare 
a imobilului cu propunerea de dezmem-
brare  evidenţiat  în C.F. nr. 305581 Sân-
tana

- terenul supus lucrării de dezmembra-
re este situat  în vecinătatea Stadionului 
orașului Sântana,  terenul � ind solicitat 
de către o persoană juridică în vederea 
amplasării unei staţii de gaz.

 Întocmit,
c.j. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Imaginea alăturată oglin-
dește cât se poate de bine 
stadiul în care poate ajun-
ge o casă de stat. Care să 
� e cauza? Lipsa banilor? 
Dezinteresul? Cert este că 
o familie a locuit aici până 
anul trecut. Din cauza re-
stanţelor mari la chirie, lo-
catarii au fost acţionaţi în 
instanţă și în � nal evacu-
aţi din imobil. În condiţii 
normale casa urma să � e 
atribuită conform listei de 
priorităţi familiei care are 
punctajul cel mai mare. 
Din păcate, starea jalnică 
în care se găsește casa ne 

împiedică să o repartizăm. 
Ceea ce ar �  trebuit să � e 
o locuinţa  reprezintă în 
momentul de faţă o ruină, 
un pericol public. Soluţii 

de salvare nu sunt. Cel mai 
probabil casa va trebui dă-
râmată.

Din nefericire cazul nu 
este sunt singular. În situ-
aţii asemănătoare mai sunt 
și alte case. Pe măsură ce 
datoriile se acumulează se 
accentuează și degradarea 
acestora. 

Cu ocazia zilei de 8 Martie ,Primăria ora-
șului Sântana, organizează spectacolul con-
curs ,,Floricele din Sântana’’, spectacol dedi-
cat tuturor femeilor.

În data de 12 februarie, a avut loc preselec-
ţia pentru concursul ,,Floricele din Sântana’’, 
editia a XIV-a 2015. Spectacolul concurs va 
avea loc in data de 8 martie , la Căminul cul-
tural din Satu Nou, începând cu orele 14:00. 
Pe lângă cei șapte concurenţi selectaţi în 
urma preselecţiei, vor participa în spectacol 
și laureaţii ediţiilor anterioare ale concursu-
lui și ansamblul Busuiocul din Sântana.

Vă așteptăm cu drag!

Case de stat 
pe apa Sâmbetei

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR 
RESTANȚIERI  LA PLATA TAXELOR ȘI 

IMPOZITELOR LOCALE!
În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impo-

zitelor locale, vă rugăm să vă prezentați de urgența 
la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din 

cadrul primăriei Sântana în vederea achitării lor, 
deoarece, în caz contrar vor �  aplicate penalități și 

majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit și vor 
�  demarate procedurile de executare silită. 

Vă mulțumim! 
Primăria Orașului Sântana

După cum bine 
se știe, Sântana 
a fost unul dintre 
primele orașe din 
România în care a 
fost implementată 
o reţea locală de 
transport de date 
(interne wireless). Prin intermediul acestei reţele au 
fost interconectate instituţiile publice, iar cu aju-
torul celor 12 antene se pot conecta la internet o 
bună parte din locuitorii orașului Sântana. Cei care 
doresc să folosească această reţea nu trebuie să 
platească taxe lunare, ci doar să aibă în dotare un 
echipament care să permită acest lucru.

Din cauza faptului că în timp unele echipamente 
s-au defectat și totodată pentru că au apărut alte 
antene mai performante, primăria a început lucră-
rile de îmbunătăţire a reţelei wireless. În lunile fe-
bruarie și martie anul curent se vor înlocui cele 12 
antene cu altele mai noi și cu o putere de emisie 
mai mare. Astfel semnalul va putea �  captat mai 
ușor de echipamentele utilizatorilor.

Menţionăm faptul că antena wireless de recep-
ţie a utilizatorului trebuie montată deasupra casei 
și orientată către una din locaţiile de emisie ale 
primăriei. Dacă vă a� aţi lângă una dintre antene-
le primăriei cu telefonul, tableta sau calculatorul 
dumneavoastră, puteţi accesa direct internetul 
fără alt echipament de conectare. Antenele le gă-
siţi cu numele de SÂNTANA. Mai multe informaţii 
puteţi găsi pe site-ul primăriei la secţiunea Servi-
cii- Internet gratuit sau trimiteţi un e-mail la adre-
sa contact@primariasantana.ro cu titlul INTERNET 
WIRELESS.

Lista cu locaţiile unde sunt amplasate ante-
nele de emisie ale primăriei este următoarea:

1.Primăria orașului Sântana
2.Parcul de pe strada M. Viteazu

3.Biblioteca
4.Grădiniţa de pe str. Muncii, nr. 178

5.Școala Gimnazială Sântana (fosta Generala 2)
6.Școala “Sfânta Ana”

7.Școala de pe str. Unirii
8.Spitalul

9.Gară
10.Centrul de zi de pe str. Bistriţei

11.ntersecţia străzilor Zărandului cu Muncii
12.Școala “Ștefan Aug. Doinaș”

Noi antene Wireless în Sântana!

8 martie - „Floricele din Sântana”
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PFA Câlb Gheorghe
MAGAZIN FURAJE ȘI CONCENTRATE

Pentru păsări și animale
sat Caporal Alexa, nr. 154, orar zilnic 8-20
-tărâţe, stimulente, calciu vitaminizat

-concentrate purcei, porci, scroafe

-granule toate sortimentele

-seminţe legume toate sortimentele

-detergenţi toate sortimentele

 (automat și manual)

PREȚURI FĂRĂ 
CONCURENȚĂ!

Martie - Luna Mărțișorului

Curățenia de primăvară, o preocupare 
fi rească pentru toată lumea

Legenda mărțișorului!
La marginea unui sat, trăiau 

într-o colibă sărăcăcioasă, o fe-
meie cu � ica ei. Ca să câștige pâi-
nea de zi cu zi și câţiva bănuţi, 
femeia se îndeletnicea cu torsul 
lânii pentru oamenii din sat. Dar 
tot ce câștiga, dădea pe doctorii 
pentru fata ei care, era tare bol-
navă.

Într-o zi, pe când torcea și plân-
gea de mila � icei sale, femeia 
văzu o caleașcă de foc trecând cu 
iuţeală dinspre pădure spre sat. 
Era Crăiasa Primăvară care, au-
zind-o, s-a oprit și a întrebat-o de 
ce este așa de necăjită. A� ând de 
boala copilei, Crăiasa a zis:

- Ţine caierul acesta de foc și 
toarce-l � ricel subţire, apoi leagă 
o fundiţă și prinde-o de pieptul 
copilei. Puterile mele o vor tre-
zi la viaţă, așa cum se trezește la 
viaţă întreaga natură după trece-
rea mea.

Femeia mulţumi și se apucă de 
lucru. Dar caierul îi ardea dege-
tele și-i era cu neputinţă să ră-
sucească un � ricel cât de mic. 
Începu să plângă cu lacrimi grele 
și aproape că nu băgă de seamă 
când o altă caleașcă de zăpadă se 
opri în dreptul colibei. Era Crăia-
sa Iarnă, care dispărea cu iuţeală 

dinspre sat spre pădure și care, 
auzind necazul femeii, zise:

- Ţine caierul acesta de zăpadă. 
Răcoarea lui va potoli � erbinţeala 
celui de foc. Răsucește-le laolaltă, 
poate așa îţi pot �  de folos și eu.

Femeia mulţumi din tot su� etul 
și se puse pe tors. Torcea laolaltă 
� r roșu de foc cu � r alb de zăpadă 
și astfel isprăvi de tors cele două 
caiere. Iar după ce duse la capăt 
lucrul, legă o fundiţă de pieptul 
fetiţei. Aceasta, îndată prinse pu-
tere și culoare în obrăjori, sări din 
pat și-și îmbrăţișă cu drag mama.

De atunci, în � ecare prag de pri-
măvară, femeia împletea fundiţe 
alb-roșii, împărţindu-le oameni-
lor din sat, să le aducă sănătate și 
bucurii.

Așa cum, în fi ecare primăva-
ră, orice gospodar îşi face ordi-
ne în propria gospodărie, aşa şi 
noi, administraţia publică loca-
lă Sântana, încercăm să gospo-
dărim cât mai bine perimetrul 
orașului. Astfel, deja s-au luat 
măsuri pentru curăţenia cen-
trului orașului, a parcurilor şi a 
clădirilor aparţinând Consiliului 
Local, repararea şi întreţinerea 
străzilor, a drumurilor, decol-
matarea șanțurilor principale ale 
drumurilor de pe raza Sântanei, 
asigurarea scurgerii apelor plu-
viale şi altele.

Dar oricâte eforturi am de-
pune, fără aportul dumneavos-
tră nu putem să ne asigurăm că 
vom avea un oraș frumos, curat 
şi bine gospodărit.

De aceea, fi ecare cetăţean tre-
buie să înţeleagă şi să respecte 
următoarele reguli:

- să-şi facă curat în faţa locu-
inţei;

- să nu depoziteze utilaje agri-
cole, materiale de construcţii 

sau orice alte materiale în fata 
locuinţei;

- să repare podeţele din faţa 
caselor şi să cureţe şanţurile 
pentru a asigura scurgerea ape-
lor de ploaie;

- să nu arunce hainele şi încăl-
ţămintea uzată, resturi de sticlă, 
metal, materiale plastice sau ori-
ce lucruri nefolositoare în gos-
podărie pe câmp, la marginea 
uliţelor sau la marginea locali-
tăţii;

Toate aceste reguli ce trebuie 
respectate au fost menționate 
într-o prevedere legală, OUG nr. 
21/2002.

Din păcate mai sunt unii 
cetățeni care nu dau dovadă de 
spirit civic și aruncă gunoaiele 
pe pășune sau pe marginea dru-
murilor. Este un lucru rușinos, 
care nu face cinste nimănui, și 
ținem să-i anunță, pe aceștia 
că vor fi  amendați drastic dacă 
nu vor respecta normele de 
curățenie

Primăria Sântana

Ne străduim în permanenţă să 
ţinem sub control numărul câi-
nilor fără stăpân de pe raza ora-
șului. În luna decembrie a anului 
trecut a fost efectuată o captură 
record de 29 de câini. Zilele tre-
cute au mai fost prinși alţi 15. Cu 
toate acestea reclamaţiile lega-
te de prezenţa câinilor pe străzi 
curg către primărie. Este ade-
vărat că nu pot �  prinși toţi. Pe 
strada Unirii este a doua acţiune 
ratată. Odată ce “miros” prezen-
ţa hingherilor câinii se strecoară 
prin gardurile rupte și se fac ne-
văzuţi.  Costurile nu sunt nici ele 
deloc de neglijat. Fiecare câine 
capturat costă bugetul orașului 
in jur de 250 de lei. Și totuși, se 

naște întrebarea: de unde atâţia 
câini? Se zvonește că unii dintre 
câini sunt transportaţi cu ma-
șina și abandonaţi la marginea 
orașului de către cetăţeni  din 
alte localităţi. Această informaţie 
este susţinută de un caz surprins 
luna aceasta: un domn aparent 
respectabil, crezând că nu-l vede 
nimeni a deschis portbagajul 
mașinii și a eliberat mai mulţi 
câini la intrarea in oraș dinspre 
Curtici. Nu putem a� rma că toţi 
câinii de pe raza orașului sunt 
străini, dar nu ne putem explica 
faptul că imediat după acţiunea 
de prindere, apar alţii în loc.

Primăria

De unde atâţia câini vagabonzi?


