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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

Continuăm investițiile 
așa cum am promis!

Încă din mandatul trecut, una 
dintre prioritățile mele a reprezen-
tat-o implementarea în Sântana a 
unei strategii de dezvoltare loca-
lă coerente, bazată pe o structurare 
corectă a bugetului local, precum 
și pe obținerea unor fonduri supli-
mentare de investiții, prin proiec-
te europene, prin atragerea unor 
sume de la Consiliul Județean sau 
prin programe guvernamentale. Ca 
urmare a acestui mod de gândire 
administrativă, s-a reușit punerea 
în practică a unor proiecte de mo-
dernizare a orașului, proiecte  care 
au vizat toate localitățile a� ate în 
aria noastră administrativă: Sânta-
na și Caporal Alexa.

Astfel, putem vorbi de străzi asfal-
tate, trotuare amenajate, rețea de 
apă și canalizare modernizată și ex-
tinsă, clădiri administrative reabili-
tate, investiții în școli, iluminat pu-
blic, pietruire străzi, amenajarea de 
noi locuri de joacă pentru copii, a 
unor noi zone de agrement, tere-
nuri sintetice de sport construi-
te, parc complex de  utilaje, capelă 
construită etc. 

Toate aceste investiții s-au putut re-
aliza prin combinarea celor trei sur-
se de venituri la care am făcut re-
ferire în paragraful anterior: buget 
local, fonduri europene, programe 
de � nanțare prin Consiliul Județean 
și Guvern. 

Spre exemplu: cu fonduri europe-
ne s-a � nanțat reabilitarea liceului, 
sau în� ințarea fabricii de pavele a 
orașului; prin programe naționale 
s-au obținut � nanțări pentru asfalta-
rea unor străzi din Sântana( progra-
mul  PNDL);  de la Consiliul Județean 
Arad am obținut co� nanțări pentru 
derularea unor investiții necesare, 
putând face referire aici la asfalta-
rea drumului județean către Ziman-
du Nou, precum și la colaborarea cu 
Compania de Apă Arad, prin care 

s-a reușit modernizarea și extinde-
rea rețelelor de canalizare și apă po-
tabilă; prin bugetul local am realizat 
în unele cazuri  completarea sur-
selor de co� nanțare pentru � nali-
zarea anumitor investiții, precum 
și � nanțarea totală a unor proiec-
te concrete necesare modernizării 
orașului, putând da aici ca exem-
ple asfaltarea unor străzi, amenaja-
rea prin pavare de trotuare, reabili-
tarea instituțiilor de învățământ , a 
primăriei, a bazei sportive, a pieței 
orașului, construcția capelei etc.

Am făcut precizările de mai sus 
pentru ca toată lumea să înțeleagă 
și să  cunoască principalele surse de 
� nanțare pentru lucrările derulate 
în Sântana și Caporal Alexa, pentru 
a asigura o transparență totală a ac-
tului administrativ.

Pot să vă spun că nu s-a ratat nici 
o ocazie pentru atragerea unor sur-
se suplimentare bugetului local în 
vederea realizării de investiții opor-
tune și de real interes pentru oraș  
și comunitatea noastră locală, lucru 
pe care îl vom urmări spre realizare 
și pe parcursul acestui  nou mandat 
al meu de primar.

Spre exempli� care, doar în aceas-
tă perioadă trecută de la alegeri-
le locale din 5 iunie, s-au mai asfal-
tat peste 5 km de străzi, urmând a 
�  depuse și noi proiecte pe fonduri 
europene, cum ar �  cel de amena-
jare a parcului Europa și cel de re-
staurare „Urbarialhaus”, prin care 
dorim restaurarea clădirii fostului 
gimnaziu latin, unde temporar a 
funcționat la un moment dat și Bi-
serica Ortodoxă Sântana II.

Pentru noi este important să avem 
la dispoziție cât mai multe resur-
se � nanciare pentru a putea imple-
menta noi proiecte de dezvoltare, 
deziderat pentru care, împreună cu 
aparatul administrativ al Primăriei 
și Consiliul Local,  muncim în con-
tinuare.

Strategia nostră este clară: cât mai 
multe investiții utile pentru Sânta-
na și Caporal Alexa, din buget local 
sau fonduri suplimentare, atrase în 
baza unor proiecte, investiții prin 
care să asigurăm un progres con-
tinuu și sustenabil pentru orașul 
nostru.

Primar Tomuța Daniel

Primar 
Daniel Tomuța

Altfel  de valori

În acest număr al publicației locale vă aducem în prim plan un vicecampion 
național la Judo, nimeni altul decât sântăneanul nostru, Onețiu Bogdan Rareș, care 
reușește prin performanța sa să con� rme valoarea școlii sântănene de judo.

Sântăneanul Oneţiu Bogdan Rareş,
vicecampion național la judo

- Pentru cei care încă nu te cunosc, 
prezintă-te puțin.

- Mă numesc Oneţiu Bogdan Rareș, 
am 10 ani și sunt elev în clasa a IV-a 
la Liceul Tehnologic „Stefan Hell” din 
Sântana. În anul 2015 am obţinut lo-
cul III la Campionatul Naţional de 
Judo desfășurat la Târgu Mureș, iar 
anul acesta am obţinut titlul de vice-
campion naţional la judo. Concurs 
care a avut loc la Timișoara.

-Cum a fost concursul în care ai 
reușit să dispuți � nala pentru titlul 
de campion național?

- Concursul în care am disputat titlul 
de campion naţional a fost un concurs 
greu pentru că vin copii foarte bine 
pregătiţi de la cluburile sportive re-
numite din ţară, iar în � nală, pentru 
mine emoţiile și-au spus cuvântul.

- Ce sau cine te-a convins să urmezi 
acest sport?

- De mic eram un copil plinuţ, iar ne-
voia de a slăbi m-a împins spre acest 
sport care se practică în orașul nostru. 
La început, sensei nu a vrut să mă pri-
mească deoarece sala de judo era în 
curs de mutare și erau prea mulţi copii 
la judo, dar mama a insistat cu telefoa-
ne și așa am ajuns să practic judo și 
să câștig medalii la campionate naţi-
onale. > pag.4

 A sunat din nou clopoţelul. Un nou 
an școlar a început. Clasele au prins 
din nou viață, vocile elevilor răsunând 
iarăși în acest  nou an școlar. 

Cei mai mici dintre elevi, plini de 
emoție și cu buchete de � ori în mână, 
au intrat pentru prima dată în clasele 
care patru ani de acum încolo îi vor 
găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au în-
curajat și i-au predat spre pregătire 

profesorilor. 
De acum încolo acești profesori vor 

fi  al doilea părinte pentru fi ecare din-
tre elevi.  Noul an școlar a început cu 
mare fast, la toate instituțiile școlare 
din oraș, elevii, însoțiți de părinți, 
întâlnindu-se din nou cu activitatea 
școlară. A fost un moment al emoțiilor, 
dar și al bucuriei, un moment unic în 
viață pentru fi ecare școlar.> pag.2
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Anul acesta programul 
festivităților organizate pentru deschi-
derea anului școlar 2016-2017 a fost 
făcut de așa manieră încât conduce-
rea executivă a primăriei să poată ono-
ra cu prezența � ecare din cele patru 
școli de pe raza orașului. Primarul Da-
niel Tomuța a putut astfel participa la 
Școala Gimnazială Sântana (fostă Ge-
nerală 2) unde festivitatea a început la 
ora 8, la Școala ”Sfânta Ana” la ora 9 
și la Liceul Tehnologic ”Stefan Hell” la 
ora 10. La Școala ”St. A. Doinaș” des-
chiderea s-a făcut la ora 9 și a participat 
viceprimarul orașului, domnul Cornel 
Gligor. Ca în � ecare an festivitățile au 
cuprins câte o slujbă de binecuvântare 
săvârșită de către preoții din parohiile 
respective.

La Liceul Tehnologic ”Stefan Hell” 
deschiderea noului an școlar a debu-

tat cu festivitatea de premiere a elevi-
lor din clasele IX-XI pentru rezultate-
le bune la învățătură obținute în anul 
școlar recent încheiat. 

La Școala ”Sf. Ana” festivitățile s-au 
încheiat ca de obicei cu un mic pro-
gram artistic.

Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

Dragi elevi și părinți,
Stimați profesori și invitați,

E toamna iar… și odată cu ea își re-
deschid porţile instituţiile de învă-
ţământ de pe întreg cuprinsul țării 
noastre, pentru a-i primi pe copiii 
mai mici sau mai mari, care, cu soare-
le-n priviri și ochii întrebători, își cau-
tă grupa, clasa, dascălul. Iată-ne deci, 
în fața unui nou început de drum pe 
care pornim cu toții deopotrivă, cu 
elan și plini de speranță, dar pregătiți 
de noi provocări și de dorința de a �  
mai buni, de a avea parte de cât mai 
multe împliniri și satisfacții.

 Un nou an școlar înseamnă pen-
tru voi încă o treaptă în drumul vos-
tru spre cunoaștere, către lumină. Po-
sibilitatea de a �  mai buni, mai drepți, 
cinstiți și demni ne-o dă educația pri-
mită în școală. Școala este cea care 
poate să creeze cel mai bine deprin-
deri de muncă ordonată, poate culti-
va frumosul și poate da încredere în 
capacitățile intelectuale și de voință.

 Să aveți convingerea că școala vă 
pregătește pentru viață, punând în 
valoare întregul vostru potențial inte-
lectual și afectiv.

 Dragi elevi, voi trebuie să 
conștientizați că � ința umană fără 
educație este sortită izolării și anoni-
matului, în vreme ce omul educat are 
șansa devenirii, a integrării în societa-
te și când vă este mai greu, vă invit să 
re� ectați la cuvintele lui Aristotel care 
spunea că ”rădăcinile învățăturii sunt 
amare, dar roadele ei sunt dulci”.

Așadar, pe acest drum al devenirii 
și al educației, vă angajaţi împreună, 
elevi și profesori. Locul binecuvântat 
în care vă desfășuraţi activitatea este 
școala.

 În școală, dragii mei, veți a� a lucruri 
noi, veți dobândi noi deprinderi, vă 
veți lărgi orizontul de cunoaștere, veți 
învăța să învățați, să descoperiți lumea 
din jurul vostru, dar și să priviți în in-
teriorul vostru, în voi înșivă pentru a 
descoperi ce vreți de la viață și cum 
anume să dobândiți lucrurile dorite.

Este necesar, dragi elevi, să înțelegeți 
că trebuie să învățați nu atât pentru 
școală, cât mai ales pentru viață. Pro-
fesorii, vă stau alături, călăuze și prie-
teni mai mari la care puteți apela ori 
de câte ori aveți nevoie. Ei vă sădesc în 
su� ete încrederea și respectul pentru 
valorile umane fundamentale: bine-
le, adevărul, speranța, munca, încre-
derea, responsabilitatea, seriozitatea, 
punctualitatea, toleranța, spiritul de 
echipă, aprecierea muncii celorlalţi, 
competitivitatea. Învățământul româ-
nesc are nevoie de noi toți, profesori, 
părinți, administrație locală și de toa-
te instituțiile din oraș. Toți trebuie să 
punem umărul și su� etul pentru ca 
școlile din Sântana să � e așa cum ni 
le dorim.

Vă doresc să aveţi parte de un an 
școlar rodnic, plin de realizări mate-
riale și spirituale, cu sănătate și pute-
re de muncă

Primar Tomuța Daniel

Primar 
Daniel Tomuța

Începutul de an școlar a fost pregătit 
încă din timpul verii, sălile de clasă 
igienizate, proaspăt zugrăvite, holu-
rile și celelalte spaţii curăţate și igie-
nizate așa cum trebuie să � e un înce-
put de an școlar. 

Eventualele probleme nu au ţinut 
de conducerea școlii sau a primăriei,  
cum ar �  construcţia ceea nouă, gră-
diniţa de pe str. Rozelor. 

Toate cele 8 corpuri de clădire care 
intră în componenţa Liceul Tehnolo-
gic „Stefan Hell” Sântana au fost pre-
gătite pentru începerea anului școlar: 
izolarea termică, zugrăveli, parche-
tat, gresie la intrarea principală, rea-
bilitat toalete.

Suntem convinși că și pe viitor Pri-
măria, domnul Primar și domnul Vi-
ceprimar ne vor susţine în continua-
re pentru ca elevii unităţii noastre să 
poate învăţa în condiţii foarte bune.  

Cadrele didactice sunt cali� cate și 
prin obţinere de proiecte Erasmus 

+ participă la îmbogăţirea cunoștin-
ţelor de specialitate și de psihope-
dagogie, prin proiectul european de 
mobilitate în domeniul educaţiei șco-
lare, Erasmus + „Dezvoltare profesi-
onală prin conectare europeană”

Avem încheiat un parteneriat cu Li-
ceul Tehnologic Chișineu Criș și Lice-
ul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 
privind derularea proiectului Eras-
mus+ 2016-1-RO01-KA102-024345 
cu titlul : “ Porţi deschise spre viitor 
prin Erasmus+ !-Gates open to the 
future by Erasmus, astfel putem spu-
ne că pregătirea profesională a elevi-
lor se ridică la nivel European deoa-
rece participă la proiecte europene 
de mobilitate a elevilor în Portugalia 
și Polonia. 

Relaţia dintre profesor și elev este 
transformată într-un dialog perma-
nent fără să � e exclusă autoritatea 
profesorului.

Schimbările accelerate introduse de 
reformele din educaţie, pe de o parte 
și cele din mediul economic și social 
pe de altă parte, fac necesar un efort 
susţinut de adaptare din partea școlii. 

Cu aceasta ocazie mulţumim Consi-
liului Local și Primăriei Sântana pen-
tru sprijinul � nanciar acordat și nu 
numai în vederea îmbunătăţirii con-
diţiilor de învăţare. 

Director, Prof. Căruntu Mircea 
Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana

Nr. de elevi pe cicluri de învăţământ:
 Ciclul preșcolar :
 7 grupe – 134 preșcolari, din care:
-la program normal 5 grupe (4 pre-

dare în limba română + 1 predare în 
limba germană) unde sunt înscriși 90 
de preșcolari; 

-la program prelungit 2 grupe (1 
predare în limba română + 1 predare 
în limba germană) unde sunt înscriși 
44 de preșcolari;

Ciclul primar: 14 clase cu 258 de 
elevi.

Ciclul gimnazial: 12 clase cu 256 de 
elevi.

Ciclul liceal total 16 clase cu 387 
de elevi din care 2 clase școală 
profesională – Mecanic auto cu 41 
elevi. 

Acoperirea catedrelor:  90 % titular 
și 10 suplinitor

Ponderea gradelor didactice se pre-
zintă asfel:

Profesori :
- 41,98 % cu gradul didactic I 
- 22,22 % cu gradul didactic II 
- 24,69 % cu gradul de� nitivat 
- 11,11 % debutanţi 
Maistru instructor:   100,00 % cu 

gradul didactic 

Structura școlară la Liceul Tehnologic 
„Stefan Hell” Sântana

Nr. de elevi pe structuri: ciclul 
preșcolar:

Program prelungit- 43
Program normal- 111

Ciclul primar: 268
 Ciclul gimnazial: 135

Scoala : 
„ Stefan Augustin Doinaș”

Nr. de elevi pe structuri: ciclul 
prescolar: 

program normal 44
Ciclul primar: 91

 Ciclul gimnazial: 66
 Evolutia numărului de elevi:

-Anul școlar 2015-2016: 
745 elevi

-Anul școlar  2016-2017: 758 elevi
Acoperirea catedrelor

 Titulari- 31
Suplinitori- 10

Structura școlară 
la Școala Gimnazială Sântana

> pag.1

gradul didactic 
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 Ca urmare a lansarii Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conser-
varea, protectia si volori� carea durabila a patrimoniului cultural 
.Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promo-
varea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural , Primaria 
Orasului SANTANA  aduce la cunostinta cetatenilor intentia 

de a depune cererea de � nantare pentru  proiectul „Restaurarea 
Urbarialhaus (CASA URBARIALA) si adaptarea ei la nevoile 

culturale ale comunitatii”. Urbarialhaus se a� a in grupa B in Lista 
Monumentelor Istorice din anul 2015 . 

Noul an școlar vine cu schimbări majore. 
Anul viitor, prima sesiune a examenului de 
Bacalaureat se va încheia pe 24 iulie, în timp 
ce a doua va avea ca punct � nal data de 21 
august. La admitere în liceu, ponderea me-
diei claselor V-VIII în calculul mediei de 
admitere a fost redusă la 20% (de la 25%), 
iar examenul pentru de� nitivare în învăţă-
mânt se va organiza în perioada vacanţei de 
primăvară (luna aprilie).

Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni 
de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoa-
re, și se structurează în două semestre: se-
mestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februa-
rie 2017) și semestrul al II-lea (13 februarie 
2017 – 16 iunie 2017).

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:
•vacanţa de iarnă (24 decembrie 2016 – 8 

ianuarie 2017)
•vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017)
•vacanţa de primăvară (19 – 30 aprilie 

2017)
•vacanţa de vară (17 iunie – 10 septembrie 

2017)
De asemenea, în săptămâna 29 octombrie 

– 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul 
primar și grupele din învăţământul preșcolar 
sunt în vacanţă. Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul școlar se încheie în 
data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-
a, în data de 9 iunie 2017.

O atenţie specială a fost acordată pro-
gramului naţional „Școala altfel”, al că-
rui program de desfășurare a fost � exibili-
zat. Programul se va întinde pe durata a 5 
zile lucrătoare, lăsând la decizia comunită-
ţii școlare perioada pentru derularea pro-
gramului, după cum urmează: 21 noiem-
brie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 
martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învă-
ţământul preșcolar și primar), respectiv 17 

octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februa-
rie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 
(învăţământul gimnazial, liceal, profesional 
și postliceal).

Intervalul aferent programului „Școala al-
tfel” nu coincide cu perioada în care se susţin 
tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de 
regulă, la � nalul semestrelor, după parcurge-
rea programei școlare cu cel puţin trei săptă-
mâni înainte de � nalul semestrului. Etapele 
naţionale ale olimpiadelor școlare se organi-
zează, de regulă, în perioada vacanţei de pri-
măvară, potrivit calendarului olimpiadelor 
naţionale școlare.

În ceea ce privește examenele naţiona-
le, au fost optimizate calendarele de des-
fășurare pentru a evita suprapunerile și 
suprasolicitarea activităţilor de organiza-
re. Mai exact, prima sesiune a examenului 
de Bacalaureat din anul 2017 se va înche-
ia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca 
punct final data de 21 august.

O altă modi� care, valabilă și în cazul Eva-
luării Naţionale pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a, vizează eliminării prevederii con-
form căreia nota � nală după soluţionarea 
contestaţiilor se modi� că numai în cazul 
în care, între nota iniţială și nota de la con-
testaţii există o diferenţă de minimum 0,5 
puncte.

În procesul de admitere în învăţământul li-
ceal de stat, ponderea mediei claselor V-VI-
II în calculul mediei de admitere a fost re-
dusă la 20% (de la 25%) tocmai pentru a 
accentua importanţa Evaluării Naţionale la 
� nalul clasei a VIII-a. 

De asemenea, repartizarea computerizată 
a elevilor în clasa a IX-a se va realiza într-
o singură etapă, urmată de o perioadă de-
dicată rezolvării cazurilor speciale, conform 
metodologiei.

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117
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Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Noi modificări cu prvire 
la anul școlar în curs

Pășim în noul an școlar 2016-
2017, pe care ni-l dorim cu 
toții mai bun, cu multe reali-
zări frumoase, cu credință și 
speranță într-o lume mai bună. 
Fiecare an școlar aduce cu sine 
momente de neuitat. Se spu-
ne că anii de școală sunt cei de 
care ne aducem aminte cu cel 
mai mare drag peste ani.

Ca la � ecare început de an 
școlar, oamenii școlii noastre  
întâmpină elevii nu numai cu 
sălile de curs și manualele pre-
gătite, dar și cu su� ete deschi-
se și cu urări de bine, atât pen-
tru elevii și preșcolarii care ne 
calcă pentru prima dată pra-
gul școlii și grădiniței, dar în 
aceeași măsură și pentru cei ce 
revin.

 Începem cursurile anului 
școlar 2016-2017 cu speranța 
că toate realizările și efortu-
rile noastre vor da roade, iar 
elevii vor bene� cia de servicii 
educaționale de calitate.

Urez ”Bun venit în școala 
noastră!” bobocilor  din cla-
sa pregătitoare,  și elevilor 
din clasa I care, s� oși, timizi, 
curioși, privesc în jur, părân-
du-li-se totul altfel  . 

De asemenea un cuvânt spe-
cial de ”Bun venit!” adresez 
elevilor de la clasa a V-a. Aveți 
în fața voastră 4 ani de viață, 4 
ani de gimnaziu. 

Adresez urări de succes tu-
turor elevilor și în mod deo-
sebit elevilor din clasa a VIII-
a pe care îi așteaptă un an greu, 
la sfârșitul căruia vor avea de 
susținut un examen. Sperăm 
ca și voi veți repeta reușita 
generației precedente și veți 
obține rezultate frumoase la 
Evaluarea Națională.   

Gândurile mele bune, încăr-
cate de încredere și dorința 
de a conlucra mai bine în 
acest an școlar care a inceput, 
se îndreaptă către comunita-

tea locală, bene� ciarul indi-
rect al educației. Mulțumesc 
Consiliului Local și primări-
ei, domnului  Tomuta Dani-
el , primarul  orasului Santa-
na, domnului Gligor Cornel, 
viceprimarul orasului Santa-
na pentru sprijinul permanent 
acordat unitaţii de învăţământ.

Cu ajutorul autorităților loca-
le am reușit realizarea în timp 
optim a lucrărilor de zugră-
vire , igienizare și toaletare a 
spatiilor verzi de la toate clă-
dirile aferente unitășii școlare. 
Am reușit extinderea magaziei 
pentru lemne la Structura Ca-
poral Alexa, dar și crearea unui 
spațiu de activități în aer liber 
pentru elevii școlii primare de 
pe strada Tudor Vladimirescu 
Nr. 25. Avem convingerea ca 
buna colaborare va continua 
și pe viitor, drept pentru care 
multumim înca odată condu-
cerii Orașului Sântana.

 În încheiere, vă urez tutu-
ror un an școlar frumos, cu re-
zultate cât mai bune de care să 
ne bucurăm cu toții. Tuturor 
elevilor le doresc, în noul an, 
mult succes, sănătate și spor la 
învățătură. Fie ca noul an școlar 
să însemne atât pentru perso-
nalul didactic și nedidactic, cât 
și pentru copii și părinţi, bucu-
rii, satisfacţii, împliniri, putere 
de muncă și multă sănătate!

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Director,    Prof.

 Creț Ioan Nicolae

În atenția 
părinților!

Este epidemie de rujeolă 
în județul Arad

Confundabilă la prima vedere cu rubeola, 
rujeola este mult mai gravă decât sora ei mai 
mică. Denumirea “pojar”, cu care e cunoscu-
tă la noi, este descriptivă pentru principalele 
simptome: febră foarte înaltă, de până la 40,5 
grade Celsius, și erupția ca para focului.

La fel ca mai toate bolile copilăriei, rujeo-
la are o origine virală. Virusul care provoa-
că rujeola este unul de tip ARN, strâns înru-
dit cu virusurile pestei bovine și al răpciugii 
canine. Acesta poartă numele de virus ru-
jeolic și face parte din genul Morbillivirus, 
familia Paramyxoviridae, din care se trag 
și virusul urlian (care determină oreionul), 
cel sincițial respirator (cauză a majorității 
infecțiilor respiratorii servere) și virusurile 
parain� uenzae (responsabile de apariția ră-
celilor).

Cum se manifestă rujeola?
Perioada de incubație (intervalul de timp 

scurs între momentul infectării și mo-
mentul apariției primelor simptome) du-
rează între 7 și 18 zile. În general, debu-
tul bolii este brusc și virulent, cu febră ce 
poate depăși uneori 39 C, la care se adăugă 
indispoziția, inapentența, durerile de cap, 
iar la scurt timp și semnele unei infecții res-
piratorii, incluzând:

– secreții nazale apoase, strănut;
– lăcrimarea abundentă, înroșirea ochilor;

– intoleranță la lumină 
și um� area pleoapelor;

– dureri de gât, răgușeală;
– înroșirea și um� area amigdalelor;

– tuse uscată, supărătoare

 ANUNT INFORMARE PROIECT 
 “Restaurarea Urbarialhaus(CASA URBARIALA) si 

adaptarea ei la nevoile culturale ale comunitatii”
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  Sâmbătă, 24 septembrie 2016,  a avut loc 
și în orașul Sântana, campania de colecta-
re a deșeurilor din spațiile publice,  „Let’s 
Do It Romania” - Ziua curățeniei naționale.  
La acțiune au fost implicate 2 instituții de 
învățământ din orașul Sântana, prin domnii 
profesori: Mircea Cărauntu, Maralescu Mi-
hai, Cornelia Lupu, Creț Nicolae,  Mișcoi Li-

vius,  Moț Aurica  (Șc. Gim. Sântana și Li-
ceul Tehnologic ”Stefan Hell”). Cu ajutorul 
celor 92 de voluntari prezenți la acțiune am 
reușit să curățăm două zone din oraș (pășunea 
Comlăuș și Boroș), colectând aproximativ 
90 de saci menajeri cu capacitatea de 120 l.
        Mulțumim pe această cale tuturor per-

soanelor implicate în acțiunea de voluntariat 
și totodată rugăm cetățenii orașului Sântana 
să respecte mediul înconjurător prin păstra-
rea curățeniei mai ales în zonele publice.

Inspector Protecția mediului,
Laurențiu Blidar

- De la ce vârstă ai în-
ceput să practici judo?

- Practic judo de la 8 ani.
- Te-a schimbat judo-ul?
- Da, în primul rând am slăbit 15 

kg. Acum pot să alerg, să mă mișc 
mai ușor, am învăţat să mă apăr, să 
lupt și să mă ridic după � ecare în-
frângere.

- Care sunt, în opinia ta, calitățile 
pe care trebuie să le aibă un spor-
tiv?

- În opinia mea, calităţile pe care 
trebuie să le aibă un sportiv sunt: 
ambiţia, curajul, încrederea și voin-
ţa.

- Ce antrenor te pregătește și care 
sunt sfaturile pe care ți le-a dat?

- Antrenoarea care mă pregătește 
este domnișoara Anamaria Budiu, 
iar sfaturile pe care le-am primit au 
fost de mare ajutor, să am încrede-
re în mine, să � u mai dur și să am 
curaj. Dar din păcate antrenoarea 
noastră trebuie să plece în Germa-

nia la studii de perfecţionare și sper 
să se întoarcă cât mai repede și să 
îmi dea sfaturi bune care să mă ajute 
să devin campion.

- Ce părere ai de actuala atitudine 
a elevilor față de practicarea unui 
sport sau, mai degrabă, de faptul că 
din ce în ce mai mulți sunt seden-
tari?

- În ziua de azi, tot mai mulţi copii 
sunt sedentari, practică sport foar-
te puţin pentru că sunt obsedaţi de 
noua tehnologie și consider că nu 
sunt încurajaţi su� cient de părinţi și 
de cadre didactice.

- Cine este modelul tău în viață? 
Dar în ceea ce privește lumea spor-
tului?

- Modelul meu în viaţă este tatăl 
meu care mă ajută și mă spijină în 
practicarea judo-ului, iar din lumea 
sportului îl am ca model pe judoka 
francez Teddy  Riner- multiplu cam-
pion mondial, dublu campion olim-
pic. El este de 8 ani neînvins.

- Ce sentiment ai avut atunci când 
ai urcat pe podium, meritele � indu-
ți recunoscute?

- Sentimentele pe care le-am trăit 
au fost de bucurie dar și de tristeţe 
pentru că mi-aș �  dorit să urc pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului.

- Cum îmbini sportul și școala?
- Eu cred că îmbin foarte bine am-

bele activităţi deoarece și la școală 
am încheiat cu FB.

- Îți rămâne timp și pentru altce-
va?

- Da, îmi rămâne timp să mă odih-
nesc, să mă joc, să mă uit la TV și 
să îmi petrec timp alături de familie.

- Care sunt planurile tale de vii-

tor?
- Planurile mele de viitor sunt: să 

învăţ cât mai bine la școală, să ajung 
să studiez la Colegiul Naţional „Mo-
ise Nicoară” din Arad și să devin 
campion naţional și olimpic.

- Vrei să transmiţi un cuvânt citi-
torilor?

-Îi mulţumesc antrenoarei mele pen-
tru sprijin și susţinere, le mulţumesc 
de asemenea colegilor mei de antre-
nament care m-au ajutat să ajung aici 
și Primăriei orașului Sântana, care 
susţine dezvoltarea judo-ului

Îţi dorim mult succes în continu-
are! 

Cabinet Primar
În perioada 14-21 August, 

echipa de judo a clubului 
Unirea Santana a fost be-
nefi ciara unei tabere la Ma-
rea Neagră. Cei mai buni si 
cuminți sportivi au fost ple-
cati in cantonamentul sportiv 
de la malul marii unde s-au 
antrenat dar în același timp 
s-au si relaxat.
Antrenorul echipei, profe-

soara Anamaria Budiu ne-a 
marturisit ca a avut parte de 
momente de neuitat alaturi 
de sportivii orasului Santa-
na: “Aceasta tabara a fost un 
lucru foarte motivant , unii 
copii nu au vazut marea ni-
ciodata. Cu acest prilej am 
imbinat utilul cu placutul si 
am profi tat de acest timp ca 
sa implementam copiilor no-
tiunea de cantonament. Am 
avut un timp foarte placut cu 
soare in fi ecare zi, exercitii si 
inot. Sunt foarte bucuroasa 

ca ne-am intors acasa sana-
tosi din aceasta tabara si cu 
forte proaspete pentru con-
cursurile urmatoare” .
Copiii au avut un program 

bine stabilit dinainte, au fost 
ascultatori si s-au adaptat 
bine conditiilor. 
Acesta tabara a reprezen-

tat o sustinere si o incurajare 
din partea autoritatilor loca-
le, prin A.C.S Unirea San-
tana, pentru ca judoka din 
Santana se afl a pe drumul cel 
bun, dar mai ales o rasplata 
pentru medaliile castigate la 
Campionatele Nationale.

Primăria

Altfel  de valori
Sântăneanul Oneţiu Bogdan Rareş,

vicecampion național la judo

noastră trebuie să plece în Germa- pic. El este de 8 ani neînvins. - Care sunt planurile tale de vii-

Tabără la Năvodari  pentru judoka din Sântana

> pag.1

Let`s do it ,
 Romania
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Ce dovadă mai bună am fi  putut 
avea că sântăneni sunt mari iubitori 
ai „sportului  rege” decât înfi ințarea 
acestei noi echipe în oraș intitulată 
sugestiv „FC Sântana 2016”.
Născută din dorința unor entuziaști 

iubitori ai sportului cu balonul ro-

tund din oraș, noua echipă evoluea-
ză în Liga a VI-a seria B, competiție 
în cadrul cărei până acum a disputat 
trei partide: primul meci a fost aca-
să, în compania echipei din Chișine 
Criș - scor fi nal  1-4; a urmat o de-
plasare la Sebiș, de unde sântăne-

nii noștri s-au întors cu o victorie - 
scor fi nal 3-5; ultimul meci disputat 
a avut loc la Sântana, unde echipa 
noastră a spulberat pe cei din Chier 
cu scorul de 10-1. 
Ca urmare a rezultatelor obținute, 

noua echipă „FC Sântana 2016” 

ocupă poziția a doua din Liga a 
VI-a seria B cu un cumul total de 6 
puncte. Urăm echipei cât mai mul-
te victorii și să se bucure de partide 
cât mai frumoase!

Purice Cătălin

A fost odată un OM. Avea cântec 
în su� et și iubea oamenii. Și avea un 
VIS. Viața nu fost foarte blândă cu 
omul nostru și, precum în cântec, 
„l-au bătut vânturi și ploi și neca-
zuri și nevoi”. Dar, când ea, viața, a 
considerat că ajung încercările și i-a 
dăruit o relativă liniște, atunci omul 
nostru și-a spus: „Acum îmi voi îm-
plini VISUL !”.

Și a pornit a colinda prin școli, 
prin sălile de clase, prin baruri și 
discoteci, povestindu-și visul cu 
în� ăcărare, cu ochii strălucind, 
căutând copii, tineri care să-i 
îmbrățișeze visul, să-l ajute să-l 
împlinească. Și pentru că atunci 
când iți dorești ceva cu adevărat, 
când gândul este curat și bun, tre-
buie, nu se poate să nu reușești, în-
tr-o zi de grație din anul 2001, Ioan 
Dărău și cei pe care îi adunase pe 
lângă el s-au adunat pentru prima 
data sub zodia cântecului.

 Au urmat sute de ore de repetiții, 
în care au curs șiroaie de sudori, 
au curs poate și....lacrimi. Lacrimi 
neascultătoare care se iteau în colțul 
ochilor, lacrimi care erau șterse iute 
și pe furiș cu mâneca de la camașă, 
lacrimi de necaz pentru că un pas 
se lasă mai greu învățat, că ceva nu 

ieșea așa cum trebuia, dar și lacrimi 
strălucitoare, lacrimi de bucurie, 
bucuria reușitei și a împlinirii.

Prima reprezentație artistică o 
are „Cununița” în data de 26 de-
cembrie 2001, un spectacol de 
care vechii membrii își amintesc 
cu drag, dar oarecum rușinați de 
prestația artistică de atunci. Dar 
pentru public, destul de reticent în 
acele vremuri, a fost o revelație! O 
mare bucurie. Era o reîntâlnire cu 
cineva drag, cu care nu se văzuseră 
de multă vreme și aproape uitaseră 
cât de mult le-a lipsit: cântecul și 
jocul în straie tradiționale. Venea 
acel spectacol după doisprezece ani 
de „tăcere” scenică.

Au pornit apoi în lume. Au cutrei-
erat țara în lung și în lat, au trecut 
și dincolo de granițele ei cu mesa-
jul lor de cântec. Au urcat pe scene 
mari alături de artiști consacrați 
ai folclorului românesc, privindu-
i cu respect și admirație, încer-
când să învețe cât mai multe de la 
ei. În timp au cucerit distincții și 
premii, importante și ele pentru că 
veneau ca o apreciere din partea 
specialiștilor în domeniu, a oame-
nilor  de cultură, dar la acest capitol 
n-au fost niciodată modești, pentru 

că ei își doresc, tânjesc de � ecare 
dată după marele premiu: bucuria 
și aplauzele oamenilor, a publicu-
lui spectator – cei care dau sens și 
strălucire muncii artiștilor, chiar și 
celor amatori.

Cei cincisprezece ani de cântec 
au fost marcați în acest an printr-
un spectacol folcloric organizat de 
Ioan Dărău cu sprijinul Consiliului 
Județean Arad, a Centrului Cultural 
Județean Arad, pe scena Teatrului de 
Stat „Ioan Slavici” din Arad, în luna 
aprilie, spectacol în care‚ ”Cununița” 
a fost sărbătorită de artiști de seamă 
ai scenei folclorice românești, un 
aport deosebit în susținerea acestui 
spectacol avându-l etnomuzicologul 
și realizatorul de emisiuni folclorice, 
doamna Elise Stan împreună cu Iuli-
ana Tudor, cea care a și prezentat 
spectacolul. Partener media a acestui 
eveniment a fost TVR.

În perioada 5-7 august a acestui an 
„CUNUNIȚA” a participat la Festi-
valul Internațional de Folclor „Cân-
tecele Munților” de la Sibiu, într-o 
companie selectă, unde participă 
de regulă ansambluri profesioniste 
și artiști consacrați. Faptul că An-
samblul „Cununița” a fost invitat 
pentru a șaptea oară în existența 

lui la acest festival, unde exigențele 
sunt la cote maxime, demonstrează 
că artiștii sântăneni au excelat în 
reprezentațiile lor artistice pe scena 
din Piața Mare a Sibiului, o scenă 
consacrată în lumea artistică.

 În esență, „Cununița” este bucu-
rie. Prietenii strânse, legate în timp, 
căsătorii între membrii ansamblu-
lui, copii veniți pe lume și din drag 
de cântec.

Motto-ul ansamblului: 
„În tot ce sunt , 

aș vrea să � u un cântec.”
Eliza Dărău

„CUNUNITA” – 15 ANI DE CÂNTEC

O  n o u ă  e c h i p ă  d e  f o t b a l  î n  o r a ș :  „ F C  S â n t a n a  2 0 1 6 ”
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CORDUŞ ELEODOR
POPA PERSIDA

GALI ALEXANDRU-ADRIAN
MOJIC GHEORGHE

BECKER MIHAI
MIŞCOI MARIA

ROŞIU GHEORGHE

LĂCĂTUŞ LIVIU
LUCUŢA NICOLAIE

OSTER ANDREI
HANŢ PERSIDA
MIŢIŢI FLOARE

CARICATURA LUNII

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   
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

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și 
să le odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii august2016
STĂNICĂ IOAN ŞI CARPEN MARIA-ADRIANA

FAUR ROBERTO ŞI DEAC CAMELIA-SILVIA
ZAREMBA MARIUS-DANIEL ŞI PÂŞCAŞ ANDREEA-ROBERTA

MOŢ IOAN-CLAUDIU ŞI DARNA RALUCA
URSU CORNEL-ANDREI ŞI COVACI MARIA-ELENA
DONDRAS ANDREI ŞI CONSTANTIN EMA-LAURA

NICOARĂ CLAUDIU-MARIAN ŞI TUŞA IOANA-MARINELA
BISORCA LIVIU-ADRIAN ŞI LUCOAIE CRISTINA-MARIA
MOROŞAN BENIAMIN ŞI TĂNASE TAMARA-MANUELA
BANCIU RAUL-RĂZVAN ŞI MATIŞ NICOLETA-ROMINA

DOROŢ EMIL ŞI DOROŢ AURICA-CASIANA
BARABULĂ IOAN-CIPRIAN ŞI ANIŞCA IRINA-MARIA

FERICEAN FLAVIUS-IOAN ŞI BĂBUŢAN DANIELA-FLORINA
DARNA BENIAMIN ŞI BRADEA ANDREEA

OROS FLORIN-DANIEL ŞI CĂCIULA SORUŢA-SIMONA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 
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

Dragi cetăţeni,
Pentru a preveni neplăcerile provocate de 

arderea resturilor vegetale (frunze, crengi, 
etc.), vă aducem la cunoştinţă că Primăria 
Oraşului Sântana va asigura colectarea aces-
tora începând cu data de 17 octombrie 2016. 
În cazul în care sunt persoane care dispun 
de mijloc de transport pentru aceste deşeuri, 
depozitarea lor se poate face în permanenţă 

la noul depozit de moloz şi resturi vegetale al 
oraşului, situat în zona Liceului Tehnologic 
Sântana, căile de acces � ind str. Ghioceilor, 
respectiv str. Garii.

Primăria oraşului Sântana ţine să mulţu-
mescă pe această cale tuturor cetăţenilor care 
se vor conforma cu privire la aspectele mai 
sus menţionate.

Primăria Sântana

Arderea deşeurilor vegetale 
este interzisă

Paza culturilor agricole
După cum se știe, pentru prima dată după 

revoluție, s-a rezolvat în bună măsură pro-
blema furturilor de pe terenurile agricole. În 
urma unor discuții avute cu unele societăți 
agricole și producători particulari de pe raza 
localității, primarul Daniel Tomuța, a orga-
nizat la Primăria Sântana câteva întâlniri pe 
această temă și ulterior a avut discuții cu mai 
multe fi rme de pază, iar într-un fi nal a fost 
aleasă PIROȘ SECURITY.
În paralel s-au organizat patrule formate din 

gardieni și cu sprijinul poliției.

Legat de efi ciența acestori măsuri, domnul 
consilier local, profesor Musca Dinorel, care 
este și agricultor particular, implicat direct în 
aceste acțiuni, ne-a declarat: ”La momentul 
actual, paza este organizată pe aproximativ 
70%  din suprafața agricolă. Este un început 
bun și sperăm ca anul viitor să reușim să aco-
perim toată suprafața. Observ că lucrurile s-au 
îmbunătățit și chiar dacă nu este o efi ciență de 
100%, este o mare diferență față de ce a fost. 
Au fost încercări de furt, însă acestea s-au ră-
rit odată ce s-a observat că există pază orga-
nizată.”

Primăria Sântana

Joi, 1 septembrie, s-a 
desfășurat acțiunea 
lunară de prindere a 
câinilor fără stăpân. 

Au fost prinși 20 câini 
din următoarele zone: 

Liceu-1
Str. Poetului-8

Centru-1
Piață-1

Str. Grivița Redută- 1
Str. 8 Martie-2
Str. Muncii-2

Str. Ze� rului-1
Str. Oituz- 1

Str. Bicazului-2
Noi, ca și admi-

nisitrație locală, de-
punem toate efortu-
rile pentru rezolvarea 
situațiilor create de 
câinii vagabonzi.

De asemenea, rugăm 
cetățenii să se îngri-
jească de propriile 
animale de companie 
și să le ofere condițiile 
necesare. Cei care nu 
își vor ține animalele 
de companie acasă, iar 
acestea vor �  găsite pe 
stradă, sunt pasibili de 
amenzi.

 ”Animalul de com-
panie este al tău, nu al 
orașului Sântana” Spe-
răm ca și prin respon-
sabilizarea � ecărui 
cetățean să rezolvăm 
mare parte din pro-
blema câinilor vaga-
bonzi și a siguranței 
publice pe străzi.

Primăria Sântana

Câinii vagabonzi,
o problemă

Societate Comercială 
organizează cursuri de cali� care 

si autorizare ISCIR 
in următoarele meserii:

Automacaragii, Stivuitoristi, 
Electricieni, Mecanici Utilaj Greu 

(Buldozerist! ,Excavatoristi,
 Ifronisti, Draglinisti) 

Informații la telefoanele:
 0720024043 , 0764091234, 

0747472076

În atenția 
cetățenilor Super veste pentru Santana! Ince-

pand din luna septembrie, in � ecare 
marti si vineri, de la ora 19,30, te 
invitam sa redescoperi alaturi de noi 

placerea miscarii! Locatia: Caminul 
Cultural Satu Nou. Prima sedinta e 
gratuita. Te asteptam! Impreuna fa-
cem miscare de la mic la mare! 

Informatii suplimentare: 
Lazea Amelia, tel: 0745178643

Anunțuri

Asociaţia Culturală “Cununiţa” Sântana împreună cu clubul Copiilor Sântana 
invită în data de 30 Septembrie ora 16:00 în sala festivă a liceului Tehnologic 
Stefan Hell (Liceul Agricol) din Sântana în vederea înscrierii la cursurile de dans 
popular. Vârsta de înscriere este cuprinsă între 7-20 ani.

Invităm toţi tinerii iubitori de dans şi muzică populară să vină la înscrieri.
Coordonator Ansamblul Cununiţa UVVG Sântana-Arad  

și  Clubul Copiilor Sântana
Coregraf: Ioan Dărău și  Prof. Mircea Beleanu

invitam sa redescoperi alaturi de noi 
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Sodexo SRL dorim sa angajam femeie pen-
tru curatenie in agentie bancara in Santana:

   - se lucreaza 1 ora pe zi, 16:30-17:30, luni-

vineri;
   - salar 140 lei net (in mana) / luna;
   - minim 6 clase (neaparat scris/citit);
  - cazier curat.

 Va rugam sa ne contactati
 la numarul de telefon 0751069723.

Pornind de la obligaţia de a asigura condiţii 
pentru școlarizarea tuturor elevilor de vârstă 
școlară și având în vedere di� cultăţile de or-
din material cu care se confruntă unele fami-
lii, Primăria Orașului Sântana împreună cu 
Școala Gimnazială Sântana și cu Liceul Teh-
nologic Sântana organizează campania de 
ajutorare “Sprijină un copil să vină la școală”, 
ediţia a V-a.

În cadrul acestei campanii se vor colecta 
următoarele: îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite școlare și produse de igienă.  Toate 
produsele colectate vor �  distribuite familiilor 
cu di� cultăţi materiale, în vederea eliminării 
abandonului școlar.

Vă rugăm ca pe coletul adus să precizaţi sexul 
și grupa de vârstă căreia i se adresează. Menţi-
onăm că nu se acceptă materiale murdare.

Coletele vor �  depozitate la Primăria Ora-
șului Sântana în perioada 03 octombrie – 07 
noiembrie 2016. 

Persoane de contact : 
Primărie:

Larisa Iușan: tel: 0257 462 082
 Școala Gimnazială Sântana: 

Ioana Bodea; tel: 0257 462 109
  Mirco Garjitzky; tel: 0257 377 515 

 Liceul Tehnologic Sântana: 
Mihaela Tarce, Melania Vuin; 

tel: 0257 462 962; 0257 462 124

Angajăm personal

Să ducem tradiția sântăneană înainte!

D i n  a c t i v i t a t e a 
C o n s i l i u l u i  L o c a l

Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință extraordinară în data de 01.08.2016,  în 
ședință ordinară în data de 18.08.2016 și în ședinţă 
extraordinară în data de 30.08.2016, având pe or-
dinea de zi următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind � nanțarea serviciului de 
salubrizare al orașului Sântana – parte componentă a 
proiectului  ”Sistem Integrat de Gestionare a deșeurilor, 
județul Arad”

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație pu-
blică a apartamentului nr. 1 situat pe strada Muncii, nr. 
72 evidențiat în C.F. nr.301084- c1 – u1 Sântana

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație 
publică a terenului intravilan – categoria de folosință 
pășune, în suprafață de 3000 de mp., situat în Sânta-
na F.N.,  evidențiat în C.F. nr.307006 Sântana, Nr. Top. 
307006 Sântana

4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Ser-
viciului public de salubrizare, respectiv colectarea sepa-
rata si transportul separat al deșeurilor orășenești și al 
deșeurilor similare, provenite din activități comerciale 
din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate sepa-
rat, fără a aduce atingere � uxului de deșeuri de  echipa-
mente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din 
judetul Arad – zona 1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 
orașului Sântana în cadrul Asociației de dezvoltare in-
tercomunitară sistem integrat de gestionare a deșeurilor

6. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a  
mandatului de consilier local a  doamnei Duicu Emilia 
Isabela 

7. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier local a doamnei Orodean Ileana

8. Proiect de hotărâre privind modi� carea componenţei 
comisiei 2 comisia pentru învăţămant, sănătate, cultură, 
protecţie socială, activităţi sportive  și de agrement din 
cadrul Consiliului Local Sântana

9. Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetului lo-
cal al orașului Sântana   pentru anul 2016

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

“ S p r i j i n ă  u n  c o p i l  s ă  v i n ă  l a 
ş c o a l ă ! ” -  E d i ţ i a  a  V - a

Primăria Oraşului Sântana
Ansamblul Folcloric Busuiocul Sântana

Vă aşteaptă, ca împreună să  ducem mai 
departe tradiţia strămoşească prin cântece 
şi jocuri populare, colinde, solişti vocali şi 
instrumentişti, Grupuri vocale.

Repetiţii după cum urmează:
Miercuri orele 17,00 –interpreţi, grup vocal 

şi instrumentişti
Joi orele 16,00 -dansuri populare juniori 
      orele 18,00-dansuri populare  seniori
Vineri orele 15,00-dansuri populare cu 

începători 
            orele 16,00 –dansuri populare seniori

Vă aşteptăm cu drag!

Rugăm cetățenii orașului Sântana și ai satu-
lui caporal Alexa îndreptțăți să primească aju-
toare alimentare din Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate să se 
prezinte la sediul SVSU Sântana ( Serviciul de 
Pompieri- str. Muncii nr 89) în vederea ridică-
rii pachetelor cu ajutoare alimentare .

Sunt îndreptățiți să primească pachetele 
alimentare:bene� ciarii de venit minim garan-
tat și alocații de susținere a familiei, persoane-
le deținătoare de certi� cat de încadrare în grad 
de handicap grav și accentuat, pensionarii cu 
pensii de până la 450 lei, șomerii și bene� ciarii 

de pensii de urmaș.
În această perioadă  funcționarii Primăriei au 

posibilitatea completării listelor inițiale cu be-
ne� ciarii îndreptățiți ( categoriile mai sus enu-
merate), care au fost omiși din listele inițiale 
sau care au primit deciziile de pensie/ pensie 
de urmaș/ pensie socială, șomaj sau certi� cat 
de handicap în ultimele 2 – 3 luni.

Distribuirea pachetelor cu ajutoare alimen-
tare se face în � ecare zi lucrătoare între orele 
9,00- 12,00 la Serviciul de Pompieri- str. Mun-
cii nr 89.

Ultimele 10 zile de distribuire a ajutoarelor alimentare
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Locuitorilor de pe nouă din străzile orașului 
luna august le-a adus un cadou pe care îl 
așteptau de mult: asfaltarea străzii!  Cel de-al 
doilea proiect de modernizare a străzilor de 
anul acesta a cuprins un număr de 9 străzi sau 
tronsoane de străzi în lungime totală de 5.671 
m, și anume:

- str. M. Sadoveanul, tronsonul între str. 
Griviței și Bujorului, cu lungimea de 170 m

- str. Tranda� rilor, tronsonul rămas neasfaltat 
– 355 m

- str. N. Bălcescu, tronsonul între străzile 1 
Decembrie și Tranda� rilor – 661 m

- str. Păcii, tronsonul între străzile 1 Decem-
brie și Tranda� rilor – 659 m

- str. T. Vladimirescu, tronsonul între străzile 
1 Decembrie și Tranda� rilor – 656 m

- str. I. L. Caragiale, tronsonul între străzile 1 
Decembrie și Tranda� rilor – 646 m

- str. Rozelor, cu lungimea de 1113 m
- str. Banatului, cu lungimea de 648 m
- str. Câmpului, tronsonul rămas neasfaltat – 

763 m 
Lucrările au constat în refacerea structurii ru-

tiere prin scari� carea și repro� larea drumului 
urmate de așternerea unui strat suplimentar de 
piatră de 12-15 cm grosime și un strat de beton 
asfaltic de 6 cm. 

Străzile Tranda� rilor, N. Bălcescu, Păcii, T. 
Vladimirescu, I. L. Caragiale și Câmpului au 
fost lărgite prin casetare, procedeu ce constă în 
săpătură laterală lângă vechea structură și rea-
lizarea unei fundații din 30 cm balast și 25 cm 
piatră spartă. 

Lățimea părții carosabile este între 5 - 6 m, 
din care 2 x 0,50 m este acoperită de acosta-
mente.

Viceprimar Cornel GligorGriviței și Bujorului, cu lungimea de 170 m

Luna august a fost cu succes pentru Sântana!

Să nu uităm: asfaltările prin programul PNDL
În anul 2014 primăria orașului a reușit să obțină � nanțare gu-

vernamentală pentru un proiect ce prevedea modernizarea a 
8,1 km de străzi locale. Proiectul în valoare de aproape 5 mi-
lioane de lei s-a derulat în ultimii doi ani și ceva prin turnarea 
stratului de bază (binder) și a stratului de uzură în funcție de 
sumele pe care bugetul statului le-a alocat anual.  În luna august 
a acestui an s-a � nalizat asfaltarea, prin turnarea celui de-al doi-
lea strat pe străzile 1 Decembrie, Teiului, Căprioarei, Câmpului, 
Aradului, Bistriței, I. L. Caragiale, T. Vladimirescu, Păcii și N. 
Bălcescu. A rămas în așteptare doar strada Bicazului, pe care 
lucrările vor începe doar după ce Compania de Apă Arad va 
introduce canalizarea.

Rămâne o singură mare nemulțumire legată de acest program 
și anume faptul că se întârzie turnarea acostamentelor. Pentru 
străzile foarte largi nu este chiar o problemă însă pe străzile mai 
înguste lipsa acostamentelor creează di� cultăți mai ales acolo 
unde e diferență mare de nivel (strada Păcii, de exemplu). Cum 
termenul de � nalizare al lucrărilor este 2017 nu ne rămâne de-
cât, ca până atunci,  să circulăm cu atenție.

Stropire 
împotriva omizilor

Astă vară � ecare dintre noi s-a 
luptat cum a putut mai bine cu 
țânțarii. Primăria a dat lovitura 
de grație stropind toată suprafața 
orașului din avion. Apoi, la înce-
putul toamnei, o altă calamitate a 
amenințat liniștea județului Arad 
și nu numai. Un val de omizi � ă-
mânde au golit de frunze arborii 
de pe marginea celor cele două 
drumuri județene ce leagă Sân-
tana de Curtici și Zimand, și au 
înaintat până la porțile orașului. 
Este vorba despre omida păroasa 
a dudului, un dăunător care atacă 
alte circa 200 de specii de plante. 
În Zimandul Nou invazia a fost 
atât de masivă încât omizile au 
devastat inclusiv grădinile oame-
nilor, devorând pomii fructiferi, 

arbuștii și vița de vie, înaintând 
după aceea în curţile oamenilor 
și urcându-se pe case. Specialiștii 
consideră că acest fenomen are 
două cauze, una climatică și alta 
ce ține de lipsa tratamentelor de 
combatere a acestora.  

După ce și în orașul nostru au 
fost semnalate câteva focare de 
mică amploare, administrația lo-
cală a intuit pericolul și a hotărât 
ca în data de 10 septembrie 2016, 
începând cu orele 21,00, să efec-
tueze o acțiune preventivă împo-
triva acestui dăunător, aplicând 
un tratament stradal cu substanțe 
omologate și acceptate de Minis-
terul Sănătății, care nu afectează 
oamenii și animalele. Intervenția 
primăriei s-a făcut  doar în interi-
orul  localității, întrucât drumu-
rile județene aparțin Consiliului 
Județean.

S-a recurs la această soluție în-
trucât aceste omizi sunt dăună-
toare nu doar pentru plante și co-
paci, ci și pentru oameni, putând 
provoca alergii cumplite. În plus, 
o combaterea la timp și e� cientă  
anul acesta va reduce și populatia 
de omizi de anul viitor. De altfel, 
ca în medicină, prevenția este 
mai utilă decât tratamentul după 
ce a început boala.

Viceprimar Cornel Gligor


