
Adolescenţa este fântâna tinereţii și a bucuriei, o pasăre ce zboară uneori cu capul 
în nori dar și un izvor ce se strecoară în toate crăpăturile pământului.

Duminică, 9 noiembrie 2014, 
a fost o zi mare pentru 
credincioșii din Caporal Alexa. 

A� at la a VI-a ediție a prăz-
nuirii hramului bisericii și 
la 223 de ani de existență a 
locașului de cult actual (1791) 
și anul acesta, au fost cinstiți 

cum se cuvine patronii spiri-
tuali ai bisericii – S� nții Ar-
hangheli Mihail și Gavril.  Po-
trivit rânduielii de hram, s-a 
înconjurat biserica într-o fru-
moasă procesiune după care a 
urmat slujba vecerniei.

La sfârșitul lunii octombrie, trupa de dans ANGELS a Clu-
bului Copiilor Sântana a participat la Concursul Naţional de 
Dans organizat de Clubul Fit Dance Oradea.

- Bun venit în noua parohie! 
Cu ce sentimente părăsiți pa-
rohia din Comlăuș?

- Cu tristeţea că mă despart 
de cei care mult m-au iubit 
(credincioșii parohiei), dar și 
cu bucuria că voi sluji unor 
credincioși la fel de iubitori de 
Dumnezeu și de biserică ca și 
cei din fosta parohie. 

- Care a fost drumul dvs. 
până aici?

- Am urmat clasele I-VIII în 
satul natal, Bogâltin, din jude-
ţul Caraș-Sevein, apoi Liceul 
de Matematică-Fizică din Ca-
ransebeș, iar în anul 1990 am 
fost admis la Seminarul Teolo-
gic ,,Ioan Popasu” din Caran-
sebeș. În anul 1999 am absol-
vit Facultatea de Teologie din 
cadrul Universităţii de Vest 
din Timișoara, după care, am  

fost numit profesor de religie, 
în urma examenului de titula-
rizare, la una dintre școlile din 
Timișoara. În anul 2000 am 
fost hirotonit diacon și mai 
apoi preot, � ind încredinţat 
de către ierarhul locului, spre 
slujire bunilor credincioși din 
parohia Comlăuș, unde am 
slujit aproape 15 ani.
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

După ce în 4 noiembrie 2008 ame-
ricanii au avut tăria de a alege un 
președinte afro-american, iată că în 
16 noiembrie 2014, românii au tre-
cut și ei peste prejudecăţi și au ales 
un președinte de etnie germană. E 
un motiv de bucurie. Dacă din punct 
de vedere economic este o mare di-
ferenţă între România și Statele Uni-
te, se pare că la nivel de mentalitate 
suntem mult mai apropiaţi.

Recent încheiata campanie electo-
rală, deși lungă și obositoare, a fost 
urmărită cu mult interes de majori-
tatea românilor. Rezultatul la nivel 
local a fost net în favoarea domnului 
Klaus Iohannis: 62,5% contra 37,5% 
cât a reușit domnul Ponta. 

Mulţumesc tuturor sântănenilor 
pentru prezenţa masivă la vot, mai 
ales în turul al doilea. Au votat 5794 
de oameni, mai mulţi decât la alege-
rile locale din 2012 și cu  1043 mai 
mulţi decât în primul tur. Prezenţa 
reală la vot, raportată la numărul 

de locuitori din Sântana, a fost de 
66%. Asta înseamnă că doi din trei 
cetăţeni au mers la vot, lucru pentru 
care ţin să le mulţumesc încă odată. 
Așa cum am spus într-un editorial 
anterior, cu cât prezenţa la vot este 
mai mare cu atât rezultatul este mai 
exact și posibilitatea de fraudă mai 
mică. 

Se cuvine să mulţumesc și orga-
nizaţiilor locale ale partidelor im-
plicate în bătălia politică pentru 
că au dat dovadă de bună cuviinţă 
faţă de proprii concitadini și faţă de 
propriul oraș. Ar �  putut �  un exem-
plu de campanie electorală  dacă în 
noaptea de dinaintea turului II niș-
te indivizi lipsiți de moralitate nu 
ar �  încercat hoţește, la adăpostul 
întunericului, să arunce peste porţi 
� uturași defăimători  și mincinoși la 
adresa lui Klaus Iohannis. Deși acești 
oameni cu caracter mic cu care s-a 
asociat un partid atât de mare, au 
fost recunoscuţi și  înregistraţi pe 
camerele video, am refuzat să le fac 
plângere la poliţie. Doresc să rămân 
mai degrabă cu amintirea unei ele-
gante a� rmaţii  făcute de Klaus Io-
hannis în campanie: „Decât să � u 
mârlan, mai bine pierd”   

În � nal, să-i urăm mult succes nou-
lui președinte, pentru o Românie a 
lucrului bine făcut, pentru mai mul-
tă toleranţă și echilibru. Să ne ajute 
Dumnezeu să avem mai puţin scan-
dal, mai puţin spectacol și mai mul-
te realizări, făcute în liniște.

Primar, Daniel Tomuța

O Românie în schimbare!
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Primar 
Daniel Tomuța

HRAMUL BISERICII DIN CAPORAL ALEXA

Zile de sărbătoare la Clubul Copiilor Sântana

LICEUL TEHNOLOGIC SÂNTANA 
ȘI-A ALES BOBOCII

Interviu cu Pr. Nicolae Rădulescu

Parohia Ortodoxă Sântana I
are un nou Preot Paroh
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La sfârșitul 
slujbei, corul de tineri  din 
Caporal Alexa -Îngerașii au 
susținut un frumos buchet 
de cântări religioase specifi-
ce sărbătorii îngerilor. Părin-
tele paroh, Liviu Pamfiloiu

a avut un cuvânt de laudă  
și de apreciere pentru acești 
copii minunați acordându-le 
diploma de merit. O altă di-
plomă a fost acordată coralei 
bisericii Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril condus de 
d-l prof. Pavel Grecu.

Dintre preoții participanți 
amintim pe pr. Eftimie Do-
brean, pr. Nicolae Porcolean 
(Comlăuș), pr. Ioan Crainic 

și diacon Adrian Crainic 
(Sântana II), pr. Cornel Ilica 
(Belotinț), pr. Nicoale Rădu-
lescu (Sântana I), pr. Ciprian 
Ilica (Sintea Mică) și pr. Ma-
rius Braiț (Fiscut).

Părintele L. Pamfilo-
iu a mulțumit, în numele 
credincioșilor, d-lui primar 
ing. Daniel Tomuța și d-
lui viceprimar prof. Cornel 
Gligor pentru prezență și 
pentru sprijinul acordat în 
organizarea evenimentului. 
Mulțumiri și d-nei Rozalia 
Pașca coordonatorul ansam-
blului Flori de Busuioc pen-
tru atmosfera creată.

La acest eveniment s-au înscris  7 
judeţe în total un număr de 28 de 
formaţii precum și 120 de concu-
renţi care au evoluat individual sau  
la categoria duo. Clubul Copiilor 
Sântana a avut trei participanţi la 
categoria solo: Mara Blîndu loc 
III, Daria Burcă menţiune, Cătălin 
Rusu loc I, iar cu formaţia la cate-
goria de vârstă seniori au ocupat lo-
cul I. Aceste premii vin ca răsplată a 
muncii pe care au depus-o pe par-
cursul întregului an fără să se bucu-
re de vacanta de vară.Ca și profesor 
a acestor copii nu pot decât să spun 
că sunt mândră de ei și că aștept 
ca anul 2015 să ne aducă ceva mai 

multe rezultate bune ca anul 2014.
În aceeași perioadă,  cu ocazia 

îndrăgitei sărbători a dovleacului, 
elevi ai Clubului Copiilor au par-
ticipat alături de copii și părinţi la 
un eveniment mai neobișnuit, or-
ganizat de dl Lucoaie Gheorghe de 
aproape 10 ani. Această întâlnire 
a părinţilor, a copiilor, a vecinilor, 
a prietenilor a avut loc pe stradă! 
Da! A fost o seară cu multă vese-
lie și cu mult mai multă gălăgie 
pentru a alunga răul din jur, după 
cum spunea organizatorul acestei 
seri frumoase. La � nalul serii au 
fost premiaţi cei mai tineri parti-
cipanţi, cei “mai bine” costumaţi 

și toţi cei care își serbează ziua de 
naștere în luna octombrie. A fost 
o seară de neuitat pentru copii 
și una de relaxare pentru adulti. 
Mulţumim inimosului domn pen-

tru primire și îi urăm toate cele 
bune, sănătate și mulţi ani în care 
să ne putem întâlni la asemenea 
evenimente.

Prof. Diana Blîndu

În data de 11.11.2014, în ziua 
Sfântului Martin, am avut deose-
bita onoare de a-i primi în rândul 
nostru pe viceconsulul Germani-
ei la Timișoara, domnul Siegfried 

Geilhausen împreună cu soţia sa. 
Mai întâi însoţiţi de către doamna 

director adjunct, Ana Höniges, au 
vizitat grădiniţa și școala cu predare 
în limba germană. Au fost primiţi 

cu multă căldură de către copii, cu 
care au purtat diferite discuţii inte-
resante, axându-se în special pe do-
rinţa și interesul elevilor de a învăţa 
limba germană. Vizita a continuat 
la Școla Gimnazială „Sfânta Ana”, 
Azilul de bătrâni, casele de copii 
„Haus Maria” și „Haus Josefa”, Că-
minul cultural „Lambert Steiner” și 
Forumul Democrat al Germanilor 
din România. 

La ora 17.00, copiii împreună cu 
părinţii s-au adunat în curtea școlii 
germane, de unde alaiul lampioa-
nelor a intrat în biserică. Sfânta Li-
turghie a fost celebrată de către pre-
oţii Andreas Reinholz și Ladislau 

Bariak. Copiii au prezentat o scurtă 
scenetă din viaţa Sfântului Martin, 
au recitat poezii și cântece. Cu lam-
pioanele aprinse și cântând ne-am 
îndreptat spre Azilul de bătrâni, iar 
apoi procesiunea s-a îndreptat spre 
Primăria orașului Sântana. În incin-
ta Primăriei copiii au fost primiţi de 
către domnul primar Daniel Tomu-
ţa, domnul viceprimar Cornel Gli-
gor și angajaţii Primăriei. Copiii au 
prezentat un scurt program artistic, 
� ind recompensaţi cu un ceai cald 
și dulciuri. Conform tradiţiei copiii 
au împărţit dulciurile unii cu alţii.

Educatoarele și învăţătoarele 
secţiei germane

Duminică, 26 octombrie 2014, 
la slujba de Vecernie a fost in-
stalat în Parohia Caporal Alexa, 
noul preot, PAMFILOIU LI-
VIU-IOAN. La acest eveniment 
din viața comunității au fost 
prezenţi pr. protosinghel Teo-
dor Vid consilierul bisericesc de 
la Arhiepiscopia Aradului, pr. 

Flavius Petcuţ protopopul Ara-
dului, pr. Alexandru Botea pro-
topopul Sebișului alături de pre-
oţii de pe raza orașului Sântana. 
Au onorat cu prezenţa, din par-
tea Primărie Sântana, d-l primar 
Daniel Tomuţa, d-l vice-primar 
Cornel Gligor și d-na Viorica 
Sas.

Părintele Liviu Pam� loiu este 
originar din orașul Sântana. Aici 
a absolvit clasele I - X (1980-
1990) urmând Seminarul Teolo-
gic Ioan Popasu din Caransebeș 
(1990-1995), Facultatea de Li-
tere, Filoso� e și Istorie din ca-
drul Universității de Vest din 
Timișoara (1995-1999) și Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad (2001-2004). Recent 

(4 nov. a.c.) a obținut gradul I în 
preoție la Timișoara.

Este căsătorit cu d-na Pam� -
loiu Florica-Cornelia, profesor 
pentru învățământul primar la 
Liceul Tehnologic Sântana. 

Credincioșii prezenţi într-un 
număr mare la biserică, l-au pri-
mit cu multă căldură pe noul 
preot.

Primăria
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Zile de sărbătoare la Clubul Copiilor Sântana

O zi deosebită de Sfântul Martin

PREOT NOU L A CAPORAL ALEX A
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DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
În data de 21.10.2014, Con-

siliul local al orașului Sântana 
s-a întrunit în ședinţă ordinară, 
ședinţă în care s-au dezbătut și 
aprobat unele proiecte de hotă-
râri, după cum urmează: 

1.Proiect de hotărâre privind 
trecerea în domeniul privat al 
orașului Sântana a terenului în-
scris în CF nr. 305066 Sântana 
top 305066 situat în Sântana str.
Muncii nr.120 A 

- terenul care face obiectul pro-
iectului se află în vecinătatea se-
diului administrativ, după efec-
tuarea operaţiunii de trecere în 
privat va primi o destinaţie sta-
bilită de Consiliul Local. 

2. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Actului adiţional la 
contractul de delegare a gesti-
unii serviciului de salubrizare 
nr.4511/01.06.2007 cu SC G&E 
Invest 2003 SRL la nivelul ora-
șului Sântana 

- s-a completat obiectul con-
tractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare prin 
introducerea ,,colectării separa-
te și transport separat al deșeu-
rilor muncipale și al deșeurilor 
similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie și in-
stituţii, inclusiv fracţii colectate 
separate, fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipa-
mente electrice și electronice, 
baterii și acumulatori’’. 

3. Sesizarea Ministerului Afa-
cerilor Interne - Instituţia Pre-
fectului-judeţul Arad - Serviciul 
juridic și contencios adminis-
trativ nr.5780/6095/01.10.2014 
privind nelegalitatea Hotărârii 
nr.124/19.08.2014 adoptată de 
către Consiliul Local al orașului 
Sântana 

- Consiliul local a adoptat ho-
tărârea cu nr. 124/19.08.2014 
prin care a aprobat punerea 
în aplicare a hotărârii cu nr. 

51/15.10.1998, prin eliberarea 
de adeverinţe persoanelor in-
teresate, respectiv persoanelor 
care au cumpărat imobile în 
baza Legii nr. 112/1995. HCL 
nr. 51/15.10.1998 menţiona că 
odată cu vânzarea imobilelor și 
a anexelor gospodărești, se do-
bândește atât terenul pe care se 
află construcţia, cât și cel afe-
rent acestora, conform notaţii-
lor din cartea funciară. Institu-
ţia Prefectului – judeţul Arad 
prin compartimentul de speci-
alitate a constatat că H.C.L. nr. 
124/19.08.2014 a fost adoptată 
cu încălcarea prevederilor lega-
le în vigoare, menţionând faptul 
că diferenţa de teren rămasă în 
urma cumpărării apartamente-
lor potrivit Legii nr. 112/1195, 
rămâne în proprietatea Statului. 

4. Expunerea de motive 
nr.11276/07.10.2014 a domnu-
lui economist Stan Iosif cu pri-
vire la analizarea în Consiliul 
Local a situaţiei dobânzilor per-
cepute prin contractele de vân-
zare-cumpărare a imobilelor cu 
destinaţie de locuinţa vândute 
în baza Legii nr.112/1995 și HG 
nr.20/1996 

- se solicită recalcularea do-
bânzii la toate contractele pe rol 
cu procentul de dobânda legală 
de la dată încheierii contractelor 
de vânzare – cumpărare, până în 
prezent, respectiv cu jumătate 
din dobânda de referinţă a BNR 
din anul încheierii contractelor 
și încheierea unui act adiţional 
la contractul de rate pentru fi-
ecare caz, pe baza căruia să se 
facă operaţiunile contabile pen-
tru fiecare caz, pe baza căruia 
să se facă operaţiunile conta-
bile pentru fiecare caz în parte 
pentru debitele aflate în sold, 
dobânzile achitate în plus să se 
scadă din debitul principal, iar 
cele neachitate să se anuleze. 

5. Expunerea de motive 
nr.11275/07.10.2014 a domnu-
lui economist Stan Iosif cu pri-
vire la analizarea în Consiliul 
Local a situaţiei dobânzilor pe-
nalizatoare la debitele restante 
la plata chiriilor de către chiri-
așii din fondul locativ de stat, 
conform Legii 114/1996 

- se propune Consiliului Lo-
cal adoptarea unei hotărâri prin 
care procentul de penalităţi de 
întârziere la plata chiriilor ce-
lor care au în chirie case potrivit 
Legii nr. 114/1996, să se reducă 
de la 0,5 % pe zi de interziere la 
0,1 % zi de întârziere, începând 
cu rămânerea definitivă a ho-
tărârii de consiliu, modificarea 
contractelor la capitolul penali-
tăţi prin acte adiţionale la con-
tractele de chirie. 

6. Informare cu privire la ce-
rerea domnului Tuduce Silviu 
nr.11496/13.10.2014, consilier 
local în cadrul Consiliului Lo-
cal al orașului Sântana ,privind 
exprimarea opţiunii politice în 
temeiul OUG 55/2014 

- în conformitate cu prevederi-
le OUG nr. 55/28.08.2014 dom-
nul Tuduce Silviu ales pe lista 
PPDD la alegerile locale din iu-
nie 2012 a optat să activeze ca și 
consilier local independent. 

7. Informare cu privire la ce-
rerea domnului Barani Ioan 
nr.11495/13.10.2014, consilier 
local în cadrul Consiliul local al 
orașului Sântana, privind expri-
marea opţiunii politice în teme-
iul OUG 55/2014 

- în conformitate cu preve-
derile OUG nr. 55/28.08.2014 
domnul Barani Ioan ales pe lista 
PPDD la alegerile locale din iu-
nie 2012 a optat să activeze ca și 
consilier local independent. 

8. Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al 
orașului Sântana pentru anul 

2014 
- s-a alocat de la bugetul de stat 

suma de 300.000 lei pentru fi-
nanţarea Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală 

- s-a alocat de la bugetul local 
suma de 5000 lei reprezentând 
sprijin financiar pentru Biserica 
Penticostală Betania din Capo-
ral Alexa 

9. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea scoaterii din inventar 
a mijloacelor fixe și a obiectelor 
de inventar conform inventaru-
lui general pe anul 2013 

- scoaterea din inventar a mij-
loacelor fixe și a obiectelor de 
inventar, potrivit inventarului 
general pe anul 2013 cu o valoa-
re de 56.960,63 lei 

10. Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui sprijin financiar 
pentru Biserica Creștină Penti-
costală Betania 

- alocarea unei sume că și spri-
jin financiar în suma de 5000 lei 

11. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea majorării capitalului 
social al SC Primvest Consult 
SRL 

- majorarea capitalului social 
de la 200 lei la 210 lei prin parti-
ciparea asociatului Clep Leontin 

12. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea înfiinţării unei soci-
etăţi comerciale în subordinea 
Consiliului Local Sântana 

- s-a hotărât înfiinţarea unei 
noi societăţi comerciale , care va 
avea că asociat unic orașul Sân-
tana, în vederea derulării pro-
iectului ,, SuccES Întreprinderi 
sustenabile pentru incluziune’’, 
proiect pe Fondul Social – Euro-
pean POSDRU 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 6 ,,Promovarea inclu-
ziunii sociale’’. 

      Intocmit,
c.j. Monica Popovici

Primăria Orașului Sântana în parteneriat cu Liceul 
Tehnologic și Școala Gimnazială a organizat și anul 
acesta campania “Sprijină un copil să vină la școală!”. 
Având în vedere di� cultăţile de ordin material întâm-
pinate de unele familii, scopul acestei campanii a fost 
acela de a asigura condiţii pentru școlarizarea elevilor. 

Campania a constat în colectarea de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite școlare și produse de igienă 

care au fost mai apoi distribuite persoanelor cu di-
� cultăţi materiale a� ate în evidenţa Serviciului de 
Asistenţă Socială. Această iniţiativă a reușit să bucure 
aproximativ 70 de familii.

Pe această cale, Primăria Orașului Sântana mulţu-
mește atât partenerilor pentru sprijinul acordat, cât 
și persoanelor care s-au implicat activ prin donarea 
de obiecte sau produse. 

Primăria Orașului Sântana, organizează luni, 1 decembrie 2014, fes-
tivităţi dedicate Zilei Naţionale a României.

Programul va avea loc în faţa primăriei, cu începere de la orele 
10:30, după cum urmează: arborarea drapelului naţional, program de 
cântece și poezii  patriotice, hora unirii, paradă și depuneri de coroane 
la Monumentul Eroilor din Comlăuș.

Vă invităm să participaţi la acest important eveniment. De asemenea, 
Primăria Orașului Sântana încurajează gesturile patriotice ale cetăţeni-
lor, mulţumindu-le celor care arborează drapelul tricolor la case.

Inspector, Rozalia Pașca

“Sprijină un copil să vină la școală!” Festivități cu ocazia Zilei Naționale



Se lucrează la pietruirea ulti-
melor străzi de pământ din oraș. 
Carosabilul acestora prezenta 
denivelări și gropi, iar circula-
ţia rutieră în timpul iernii sau a 
perioadelor mai ploioase era ex-
trem de di� cilă. Lungimea totală 
a traseului străzilor ce urmează a 
�  pietruite este de 2518 m. Sunt 
cuprinse în totalitate străzile Plo-
pului, Crinului, Florilor și Ro-
manţei. Strada Cloșca- tronsonul 
dinspre strada Mărășești către 
Asociaţia Agricolă Romgera- va 
�  amenajată pe o porţiune de 317 
m, urmând ca anul viitor să � e 

legată cu porţiunea  asfaltată ce 
ajunge până la strada Ghioceilor.  
Se pietruiesc de asemenea tron-
soane de străzi rămase neamena-
jate de la marginea către Șimand 
a orașului. Este vorba de capătul 
străzilor Oituz (84 m), Poetului 
(181 m), I L Caragiale (117 m), 
T Vladimirescu (160 m). Lăţimea 
platformei acestor drumuri varia-
ză în funcţie de zonă de la 6 m pe 
strada Plopului la 5 m pe celelalte 
străzi, cu excepţia unor porţiuni 
în care terenul și dispoziţia case-
lor nu permite atât.

Dragostea unora dintre etnicii 
germani plecaţi din Sântana faţă 
de orașul natal, iată că se manifestă 
din nou. Vă reamintim că la înce-
putul toamnei a fost reparat cea-
sul din turn, iar acum se schimbă 
sistemul de protecţie împotriva 
trăsnetelor. Artizanul acestei noi 
realizări este neobositul, cetăţean 
de onoare al orașului, Johann 
Kerner. Dumnealui s-a preocu-
pat pentru găsirea în Germania 
a unui sponsor (Dehn+Söhne 
GmbH) dispus să doneze materi-
alele necesare. Transportul a fost 
� nanţat de Asociaţia “Valores” a 
cărei președinte este tot domnul 
Johann Kerner. Un sprijin bineve-
nit s-a primit de la domnul Dorin 
Poghirc, consilier local PNL, care 
cu utilaje și forţe proprii a prestat 
una din cele mai grele misiuni: 
tăierea betonului de jur împreju-
rul bisericii și efectuarea săpăturii 
pentru amplasarea conductoru-

lui. Căminul de bătrâni a avut o 
contribuţie specială, asigurând 
o masa caldă muncitorilor. Unii 
dintre enoriașii parohiei, sensibili 
la acest efort conjugat, au adus ca-
fea caldă, cornuleţe și cozonac.

Lucrările de instalare a paratrăs-
netului au fost realizate de � rma 
“Electroconstruct” din Pecica. 
Responsabil  cu organizarea a 
fost, la fel ca în toamnă, tot doam-
na Marianne Hellstern, canto-
rul bisericii catolice.  În numele 
primăriei și al consiliului local le 
adresăm tuturor calde mulţumiri.

După cum bine se știe, furtu-
nile din vara acestui an au rupt 
zeci de arbori din parcuri sau de 
pe străzi. Pentru a preîntâmpina  
eventuale accidente și neplăceri, 
primaria orasului a intreprins o 
nouă actiune de toaletare a ar-

borilor ce constituiau o sursă de 
risc în cazul unor ploi mai vio-
lente sau a unor căderi masive de 
zăpadă. S-a intervenit pe strada 
Ghioceilor, în principal în zona 
Liceului Tehnologic,  în Parcul 
Katharina Ackermann și cazual 
pe străzile M. Eminescu, Făgă-
rașului, Zărandului și parcul din 
Caporal Alexa. Măsura de pre-
cauţie s-a dovedit întemeiată, în-
trucât o bună parte din cei 40 de 
copaci tunși au prezentat semne 
vizibile de îmbătrânire, castanii 
din zona liceului � ind putreziţi în 
interior. Sperăm ca la primăvară 
coroana arborilor să regenereze la 
fel de frumos ca a duzilor de pe 
drumul către Zimand, toaletaţi în 
primăvară. 

S-au � nalizat lucrările de reabi-
litare a clădirii primăriei, lucrări 
mai mult decât necesare, în primul 
rând datorită degradării exterioru-

lui clădirii. 
Acum putem spune că Sântana 

are o primărie care reprezintă într-
adevăr o carte de vizită a orașului!
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Așa cum se vede din fotogra� e, 
nou construita parcare își găsește 
pe deplin utilitatea. Dacă înainte 
de amenajarea acesteia, rar pu-
teai număra 30 de mașini în zonă, 
în prezent  cele 42 de locuri din 
parcare sunt aproape întotdeauna 

ocupate, ba mai mult, sunt mașini 
și pe strada I. Vidu. Ne bucură 
această investiţie făcută cu folos 
și analizăm deja  posibilitatea de 
prelungire a spaţiului de parcare 
și dincolo de atelierul de reparaţii 
auto.

S-au � nalizat lucrările de închi-
dere a inelului de circulaţie pen-
tru străzile Someșului, Unirii, V 
Alecsandri și cartierul rezidenţi-
al. Totodată s-a construit în zonă 
și un cămin cu vane pentru diri-
jarea apei în caz de avarie. Aceas-
ta reprezintă o etapă în procesul 
de modernizare a sistemului de 
alimentare cu apă potabilă a ora-
șului, în urma căreia vor �  posi-
bile intervenţii  în anumite zone  

fără să � e oprită apa în jumătate 
de oraș. În prezent este în curs de 
� nalizare și închiderea inelului de 
la intersecţia străzilor Unirii, Te-
iului și Nucului. Toate aceste lu-
crări sunt  realizate de către per-
sonalul Uzinei de apă din Sântana 
sub conducerea domnului Mihai 
Scărlătescu, costurile � ind supor-
tate de către Primăria Sântana și 
Compania de Apă Arad.

Două au fost motivele pentru 
care primăria a considerat nece-
sar să înlocuiască robinetul de  
la intersecţia străzilor Griviţa și 
Poetului cu o cișmea publică. Pri-
mul a pornit de la necesitatea de 
a asigura în continuare apa pota-
bilă pentru cetăţenii unuia dintre 
cele mai sărace cartiere din oraș, 
știut � ind faptul că mulţi dintre 
ei  nu au branșamente individuale 
la reţeaua de apă. Al doilea motiv 
a ţinut de utilizarea necorespun-
zătoare a robinetului  care ducea 
la pierderi exagerate de apă și ri-
sipă de bani publici. Pentru a nu 

îngheţa, acesta era lăsat iarna să 
curgă în permanenţă. Cișmeaua, 
identică cu pompele publice de 
apă care se găseau mai demult 
în tot orașul, are sistem de golire 
automat pentru evitarea îngheţu-
lui și contorizare a consumului. 
Lucrările au fost efectuate prin 
� rma proprie a consiliului local 
(Primvest Consult) și sprijinul lo-
gistic al uzinei de apă. Există ce-
reri pentru montarea unei fântâni 
asemanatoare și pe strada Cri-
nului. Vom evalua oportunitatea 
amplasării acesteia în prima parte 
a anului viitor.

Sântana, în continuă modernizare
Parcarea de la EKR arhiplină

Lucrări la rețeaua de apă potabilă

Amenajare străzi și drumuri marginale

Paratrăznet nou la biserica “Sfânta Ana”

Toaletarea arborilor

Renovarea Primăriei, finalizată!

O nouă fântână publică



  SÂNTĂNEANUL

CMYK

                                                      NOIEMBRIENOIEMBRIE  2014  2014  2014  2014                           SÂNTĂNEANUL           pag. 5  SÂNTĂNEANUL           pag. 5  SÂNTĂNEANUL

Balul Bobocilor, 
care a avut loc vineri, 21.11.2014, 
în cadrul sălii festive a Liceului 
Tehnologic Sântana, a fost un regal 
al tinereţii și vioiciunii. Unspreze-
ce boboci, timizi, emoţionaţi și 
plini de farmec juvenil, au pășit pe 
scena întrecerii pentru a arăta că 
sunt frumoși, inteligenţi și talen-
taţi, � ecare luptându-se pentru a 
obţine premiul cel mare, titlul de 
Miss și Mister Boboc 2014.

Probele la care au fost supuși au 
scos la iveală calităţi nebănuite 
ale acestora: s-au întrecut pe rit-
muri de dans popular sau de soci-
etate (Bachata, un dans incitant și 
Rock’n’Roll), au răspuns corect la 
toate întrebările de cultură gene-
rală, acest lucru constituind o sur-
priză pentru juriu dar și pentru în-
treaga sală și au demonstrat că sunt 
spontani și inventivi, în momentul 
în care, în cadrul probei surpriză, li 
s-a cerut să prezinte un produs, să 
facă o declaraţie de dragoste sau să 
spargă un balon fără ajutorul mâi-
nilor. Atracţia serii a constituit-o 
prezentarea de modă, în cadrul că-
reia fetele au de� lat asemenea unor 
profesioniste iar băieţii au emanat 
eleganţă și stare de spirit.

Cei unsprezece bobocei ai lice-

ului, Lorena Mojic, Denisa We-
issenburger, Georgiana Anghel, 
Ana Bătrân, Mihaela Trif, Lua-
na Tomuţa, Alexandru Iercușan, 
Cătălin Rădac, Alexandru Lazea, 
Raul Vlăduţ și Vlad Morar, au fost 
îndelung aplaudaţi de către specta-
tori și dincolo de faptul că au par-
ticipat la o competiţie, pe scenă, 
au dat tot timpul dovadă că sunt o 
echipă, colegi care știu ce înseam-
nă respectul reciproc și bunul simţ.

Atmosfera a fost animată de pre-
zenţa unor invitaţi, artiști desă-
vârșiţi, care au ridicat sala în pi-
cioare printr-un show incendiar. 
Este vorba de interpreţi talentaţi 
precum Melissa Ţolea din Arad 
(fostă concurentă X Factor), Ci-
prian Nălbaru din Simeria, Alex 
Timiș, care printr-un dans solo a 
făcut senzaţie, binecunoscuta tru-
pă Angels din Sântana, coordona-
tă de doamna Diana Blându, care 
a prezentat pe scenă un dans nou, 
de toată frumuseţea, promovând 
ca mesaj pacea și spiritul de echi-
pă. De asemenea, la � nal, Ansam-
blul sântănean Cununiţa a destins 
atmosfera tensionată de dinain-
tea anunţării marilor câștigători, 
amintindu-ne încă o dată cât de 
frumoase sunt tradiţiile rurale.

La � nal, doar doi au obţinut ma-
rele titlu dar � ecare boboc a fost 
premiat în funcţie de atitidinea și 
performanţa scenică. S-au acordat 
premii din partea ARQ, Avon, Fel-
ba (premiu oferit de cunoscuta de-
signer din Arad, Mona Felba care 
a încântat privirile prin creaţiile 
vestimentare prezentate pe scenă), 
Miss și Mister Simpatie sau Miss și 
Mister Eleganţă.

Însă, marii câștigători ai serii, 
Miss și Mister Boboc 2014 au fost 
desemnaţi LORENA MOJIC din 
clasa a IX-a A și ALEXANDRU 
IERCUȘAN din clasa a IX-a C. 
Doar ei au reușit să convingă ju-
riul și publicul că sunt cei mai 
buni. Așadar, felicitări bobocilor 
câștigători care au meritat din plin 
acest titlu.

Dar nimic din toate acestea nu 
ar �  avut loc fără munca asiduă a 
unor elevi talentaţi, organizatorii 
balului, care și-au dorit enorm ca 
totul să � e de excepţie. Într-adevăr, 
balul a fost apreciat la superlativ de 
către toţi invitaţii. Organizatorii 
sunt elevi care fac parte din clasele 
a XI-a A și C: Andreea Mânză, La-
ura Toma, Maria Stanca, Nicoleta 
Bilan, Gabriela Sabău, Bianca Al-
mășan, Cosmin Trif și Călin Rus. 

Bineînţeles, atmosfera nu ar �  fost 
atât de caldă dacă prezentatorii 
acestui show nu ar �  întreţinut-
o. Cei care au deţinut controlul și 
au prezentat într-un mod atât de 
plăcut pe scenă programul, au fost 
frumoasa Claudia Bolba, elevă în 
clasa a XI-a A și elegantul Cos-
min Colompar din clasa a XI-a C. 
Aceștia au fost o pereche sudată și 
extrem de reușită, dând dovadă de 
profesionalism.

Ca profesor, aș putea caracteriza 
balul de anul acesta doar în câ-
teva cuvinte, su� ciente pentru a 
transmite adevărata atmosferă de 
vineri: eleganţă, pertinenţă, bun 
simţ, bună organizare, spirit de 
echipă, simţ artistic dezvoltat.

Bineînţeles, acest bal nu ar �  avut 
loc fără ajutor din partea unor 
sponsori locali și fără sprijinul re-
prezentanţilor Primăriei din Sânta-
na, cărora le mulţumesc în numele 
tuturor colegilor din cadrul liceului, 
nu numai pentru faptul că au fost 
alături de noi vineri, ci mai ales că 
ne oferă susţinere în orice situaţie. 

Vineri, 21.11.2014, am simţit încă 
o dată faptul că tinereţea nu e o pe-
rioadă oarecare din viaţa omului, 
ci este o stare de spirit.

Prof. Camelia Belei

- A trecut deja 
aproape o luna, cum v-au primit 
credincioșii?

- Cu multă dragoste și bucurie. 
Am venit în această parohie cu do-
rinţa de a lucra, cu toată dăruirea 
și cu toată dragostea, așa cum a 
făcut-o și înaintașul meu, preotul 
E� imie Dobrean, în ogorul su� e-
telor credincioșilor acestei parohii. 

- Pentru că a fost un subiect recent 
și foarte important (de actualitate), 
cum vede un preot ortodox alegerea 
unui președinte luteran, în speţă a 
domnului Klaus Iohannis?

- Aș adăuga doar atât: viitorul 

președinte al României, spunea 
cineva, trebuie să se îmbisericeas-
că, adică să  vadă că acest popor 
este creștin. Să vadă nevoile aces-
tui popor; să-i � e milă de nevoile 
sale, mila, care este recomandată 
de Însuși Mântuitorul Hristos, este 
peste sentimentul compasiunii; să 
transmită așa zisei clase politice 
frica de Dumnezeu și mila, ruși-
nea și grija faţă de acest popor. Pa-
triarhul Daniel spunea, în cuvân-
tul de învăţătură din duminica în 
care au avut loc alegerile că, în is-
toria poporului român, ca răspuns 
la rugăciunile sale pentru a dobân-

di libertatea și unitatea naţională, 
adesea Dumnezeu a lucrat chiar 
și prin oameni străini de neamul 
nostru, pe care l-au iubit și au vrut 
să îl ajute.

- Ce se va întâmpla cu corul bise-
ricii pe care l-ați format și condus 
în Comlăuș?

- Cu aceeași  dragoste și  dărui-
re voi sluji la continuitatea acestui 
cor. Deci va dăinui.

- Care sunt preocupările omu-
lui Nicolae Rădulescu? (pasiuni, 
activități extrareligioase)?

- Sportul (înot, tenis, volei), elec-
tronica, călătoriile.

- Un mesaj pentru cititorii 
noștri mai mult sau mai puțin 
credincioși.

- ,,... iar pe aproapele tău să-l iu-
bești ca pe tine însuţi”. Să ne iubim, 
asta trebuie să re-învăţăm.
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LICEUL TEHNOLOGIC SÂNTANA ȘI-A ALES BOBOCII

Parohia Ortodoxă Sântana I
are un nou Preot Paroh

Interviu cu Pr. Nicolae Rădulescu



Câinii cu stăpân trebuie microcipaţi și înregistraţi 
până la 1 ianuarie 2015 în Registrul de Evidenţă a 
Câinilor cu Stăpân. Așadar, în orașul Sântana va avea 
loc o acţiune de microcipare a câinilor cu proprietari, 
în vederea vaccinării contra rabiei (turbării). Microci-
pul este obligatoriu, iar contravaloarea acestuia este 
de 20 lei.

Circumscripţia Sanitar- Veterinară Sântana

Din data de 02.12.2014 în � ecare marţi și joi de 
la ora 17.00-18.30 va avea loc un curs de germa-
nă pentru începători la școala-secţia germană (str. 
Muncii nr. 56).

Informaţii la secretariatul Școlii Gimnaziale la 
doamna Valentina Brădean, tel. 0740772617. 

Căsătoriile lunii octombrie 2014
TODORUȚ PETRU ȘI VĂCĂRUȘ OANA- LUCIANA

ARDELEAN GHEORGHE ȘI FLOREA FLORINA- VIOLETA
SÎRDEA DANIEL- CRISTIAN ȘI METZGER ANDREIA- ADELINA
COLOMPAR FLORIN- IONEL ȘI LASZLO RAMONA- ADRIANA

MITRICI NENARD- DRĂGAN ȘI COSTEA NICOLETA- FLORENTINA
BAJKO SANDOR- ROBERT ȘI MUSUNEA ANAMARIA

MOȚ  IULIAN ȘI CREȚ ANCUȚA
MICULIȚ GHEOGHE ȘI TRIF EUGENIA

Sper  ca acest pas al întemeierii familiei, să le  aducă 
numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc 
tuturor să aibă parte de o viață fericită împreună, pre-
sărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină 
de sănătate. CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

În atenţia persoanelor � zice și juridice
Iarna se apropie cu pași repezi și în cu-

rând zăpada va acoperi orașul nostru, 
de aceea, dorim să reamintim tututuror 
cetăţenilor și operatorilor economici, 
că sarcina îndepărtării gheţii și zăpezii 
de pe trotuarele și parcările din jurul 
imobilelor unde iși au domiciliul sau iși 
desfășoara activitatea, le revine proprie-
tarilor/locatarilor,  potrivit Ordonantei 
de Guvern nr. 21/2002 privind gospo-

dărirea localităţilor urbane și rurale, art. 
9, lit f, precum și potrivit prevederilor 
hotărârii Consiliului Local Sântana nr. 
70 din 2008, privind buna gospodărire a 
localităţii, art. 3 lit. j. 

Nesocotirea acestor sarcini va atrage 
după sine aplicarea unor sancţiuni con-
travenţionale cuprinse între 100 si 300 
lei, potrivit actelor normative în vigoare.

Șef S.V.S.U.
Alexandru-Raoul Vuiciu

Cu privire la activitatea Serviciul Volun-
tar pentru Șituaţii de Urgenţă dorim să 
subliniem și evenimentele marcante,pe 
care le-am gestionat cu succes, în luna 
noiembrie al anului curent, atfel:

• În data de 12.11.2014, S.V.S.U. Sânta-
na, a intervenit pentru stingerea incen-
dului din gropa de gunoi a� ată lânga 
strada Someșului, ca urmare a interven-
ţiei a fost împiedicată extinderea focului 
la vecinătăţi;

• În data de 19.11.2014, S.V.S.U Sânta-
na, a intervenit la stingerea incendiului 
declanșat la un imobil pe strada Roman-
ţei. Ca urmare a intervenţiei prompte a 
serviciului voluntar, incendiul nu s-a ex-
tins asupra întregului imobil și pagubele 

au fost diminuate semni� cativ.
• În data de 21.11.2014, S.V.S.U. Sânta-

na a intervenit în sprijinul Inspectoratu-
lui pentru Situaţii de Urgenţă Arad și a 
serviciului voluntar Olari pentru stinge-
rea unui incendiu la o stână din Sintea 
Mică. Având în vedere că la această loca-
ţie au fost depozitate cantităţi considera-
bile de furaje pentru animale, incendiul 
a fost de proporţii iar intervenţia forţelor 
a fost îngreunată de lipsa accesului și a 
surselor de apă.

În încheiere dorim să facem preciza-
rea că evenimentele sus menţionate nu 
au lăsat în urmă victime sau pierderi de 
vieţi omenești.

Șef S.V.S.U., Alexandru-Raoul Vuiciu

Procesul de colectare a 
deșeurilor vegetale înce-
put în luna octombrie, 
s-a dovedit a �  un real 
succes reducând numărul 
persoanelor care adopta 
o măsură neprietenoasă 
cu mediu înconjurător 
și confortul cetăţenilor 
din acest oraș, care sunt 
obligaţi să inspire fumul 
rezultat după incinerarea 
resturilor vegetale. Prin 
grijă primăriei acţiunea 
va continuă toată luna no-

iembrie în funcţie de situ-
aţia depozitării resturilor 
vegetale pe străzi. 

Vineri 28.11.2014, va fi  
ultima zi în care deșeurile 
de acest fel, vor �  colectate 
de societatea care asigura 
salubritatea orașului. Sin-
gură cerinţă rămâne că 
frunzele să � e depozitate 
în saci și crengile să � e le-
gate. Aceste solicitări sunt 
necesare pentru bună 
desfășurare a colactarii 
deșeurilor în așa fel încât 

pe parcursul unei zile să 
poată �  acoperită toată 
suprafaţă orașului. 

Mulţumim pe această 
cale încă odată tuturor 
celor care ne înţeleg stră-
dania pentru un aer mai 
curat.

Anotimpul rece aduce cu 
sine, pe lângă schimbări 
climatice, o serie de situaţii 
care presupun și necesita-
tea asigurării unor măsuri 
de reducere și înlăturare a 
riscurilor de incendiu.

Aceste simple măsuri tre-
buie întreprinse după cum 
urmează:

• Verifi caţi sobele, cen-
tralele termice și coșurile 
de evacuare a fumului și 
gazelor � erbinţi, pentru 
a preveni eventualele in-
cidente cauzate de defec-
ţiuni tehnice și evitarea 
inhalării de fum și gaze 
toxice;

• Utilizaţi mijloacele de 
încălzire fără defecţiuni 
sau improvizaţii pentru 
încălzirea locuinţelor;

• Nu suprasolicitaţi sobe-
le, mijloacele de încălzire 
și instalaţia electrică din 
locuinţa dumneavoastră 
sau de la locul de muncă;

• Economisiţi combusti-
bilul pentru încălzit, dacă 
este necesar, menţinănd 
temperatura mai redusă 
decît în mod normal; în-
chideţi temporar alimen-
tarea cu căldură în anu-
mite camere din locuinţa 
dumneavoastră;

• Amplasaţi mijloacele de 
încălzire departe de mate-

rialele combustibile;
• Fiţi atenţi la ţurţurii for-

maţi deasupra trotuarelor 
pietonale;

• Protejaţi de ger persoa-
nele în vîrstă, copii, fe-
meile gravide și pe cei cu 
probleme de sănătate din 
anturajul dumneavoastră;

• Atenţionaţi autorităţile 
locale cu privire la persoa-
nele fără adăpost pe care 
le întîlniţi sau despre care 
aveţi cunoștinţă:

• Evitaţi pornirea la drum 
pe timp de viscol și ninsoa-
re puternică; dacă totuși 
deplasarea este necesară, 
informaţi-vă dacă pe tra-
seul ales nu sunt drumuri 
blocate;

• Asiguraţi-vă că siste-
mul de încălzire al autotu-
rismului dumneavoastră 
funcţionează e� cient;

• Echipaţi-vă corespun-
zător autovehiculul pentru 
circulaţia în condiţii de 
iarnă (anvelope speci� ce 
sezonului rece, lanţuri an-
tiderapante, lopată, săculeţ 
cu nisip);

• În cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă ape-
laţi la numărul de telefon  
0257 374 180 sau serviciul 
de urgenţă 112

Șef S.V.S.U.
Alexandru-Raoul Vuiciu
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Măsurile de deszăpezire - o prioritate!

SVSU Sântana vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Colectarea deşeurilor vegetale în luna noiembrie 

Măsuri preventive 
în perioada sezonului rece

CARICATURA LUNII

Microciparea câinilor, 
obligatorie

SĂ ÎNVĂŢĂM  GERMANĂ!!!

COMEMORĂRI

Cu  mâhnire în sufl et ne luăm la revedere de la sântănenii 
care au trecut la cele veșnice în luna precedentă. Dumne-
zeu să-i aibă în pază și să le odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

STOICA AURELIA
STANCIU IOAN

IOANĂȘ MAGDALENA
LAZA GHEORGHE

OBREJA MIHAI

FURDEA ANA
DANCIU GHEORGHE

COATĂ PETRU
LUP FLOAREA

BOHOTICI CRISTIAN
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În amintirea marelui cărturar 
născut pe meleaguri sântănene! 
La sfârșitul lunii octombrie 

2014, Biblioteca Orășenească 
Ștefan Aug.Doinaș Sântana a fost 
gazda unui eveniment menit să 
încurajeze elevii, tineri și cadrele 
didactice să promoveze perso-
nalitatea marelui cărturar Ștefan 
Aug.Doinaș născut pe meleaguri 
arădene, mai exact în satul Capo-
ral Alexa(Cherechiu), sat aparţi-
nător orașului Sântana. 

Această întâlnire a fost orga-
nizată de Fundaţia Culturală 
Secolul 21 (FCS21) în cadrul 
proiectului,,Punţi culturale: Ște-
fan Aug. Doinaș și Petru Cardu.
Pentru crearea unei Arhive naţio-
nale și europene”, realizat cu spri-
jinul � nanciar al AFCN având 
ca partener Primăria Orașului 
Santana. Implementarea acestui 
proiect a început în luna iunie a 
acestui an, ocazie cu care Funda-
ţia Culturală Secolul 21 a făcut o 
importantă donaţie de carte din 
revista Secolului 21, precum și 
din opera lui Ștefan Aug. Doinaș 
bibliotecii orășenești. Totodată 
a fost lansat la sediul Bibliotecii 
Orășenești ,,Ștefan Aug. Doinaș” 
Sântana, un concurs de eseuri 
având că temă ,,Cunoașteţi opera 
lui Ștefan Aug.Doinaș”, precum 
și documente de arhivă (scrise 
sau orale) culese în zona natală 
a poetului, concurs de recitare 
din poeziile poetului, premierea 
acestora urmând a avea loc în 
luna octombrie, ocazie cu care 
s-a făcut dezvelirea și s� nţirea 
plăcuţei cu denumirea BIBLIO-
TECA ȘTEFAN AUG. DOINAȘ. 

În prezenţa d-nei Alina Le-
deanu, director Fundaţia Cul-
turală Secolul 21 la sfârșitul 
lunii octombrie 2014 a avut loc 
s� nţirea și dezvelirea plăcuţei. La 
acest eveniment au fost prezenţi 
preafericiţii preoţi Porcolean Ni-
colae, Rădulescu Nicolae, Crainic 
Ioan, Crainic Adrian, Dobrean 
E� imiu, Pam� loiu Liviu, d-l 
primar Daniel Tomuta, dna. 
secretar a orașului Sas Viorica, 
d-l prof. Ciama Ioan, d-l director 
Creţ Nicolae, d-l prof. Garjitzki 
Mirco, doamnele prof. Adina 

Lipovan, Melania Vuin, Camelia 
Belei, Mihaela Ciornă, Diana 
Blîndu, Cimponeriu Speranţa, 
domnii prof. Ioan Brad, prof. 
Gheorghe Sinescu, d-l Brita Ioan, 
d-na Alexandru Victoria, precum 
și numeroși elevi. D-na Alina 
Ledeanu, președinta juriului 
împreună cu membri au avut o 
misiune delicată în premierea 
participanţilor la acest concurs. 

Premiul special la concursul de 
recitare a fost atribuit elevilor 
Anca Hexan și Robert Gros pen-
tru interpretarea deosebită, � ind 
îndrumaţi de d-na prof. Camelia 
Belei de la Liceul Tehnologic 
Santana. 

Premiile ,,Ștefan Aug. Doinaș” 
pentru ,,cel mai bun eseu” 

Locul I –Andreea Stefea-clasa a 
XI-a 

-Alexandra Vlasiu-clasa a XII-a 
- Liceul Tehnologic Sântana 

prof. coordonator d-na Camelia 
Belei 

Locul II – Mălina Morgos clasa 
aVIII-a E 

- Ovidiu Bogosel clasa a VIII-
a E Liceul Tehnologic- Școala 
Gimnazială Sf.Ana prof. coordo-
nator d-na Melania Vuin 

LOCUL III- Patricia Tomuta 
clasa a VIII-a E Liceul Tehnolo-
gic- Școala Gimnazială Sf. Ana 
prof. coordonator d-na Melania 
Vuin 

-Comloșan Bianca Clasa a XII-a 
A Liceul Tehnologic Sântana 
prof. coordonator d-na Camelia 
Belei 

Menţiune- Larisa Nicoleta 
Florea – Clasa a XI a - Colegiul 
Naţional ,,Vasile Goldiș”Arad 

Premiile ,,Ștefan Aug.Doinaș’’- 

Recitări 
Locul I - Paula Hexan clasa a 

VIII -a E -Școala Gimnazială 
Sf.Ana 

Sântana, prof. coordonator d-na 
Melania Vuin 

-Melisa Sima clasa a V-a A 
Școala Gimnazială, ,Ștefan Aug. 
Doinaș’’ Caporal Alexa prof. Co-
ordonator d-na Adina Lipovan 

-Emil Cotu clasa a VIII-a A 
-Școala Gimnazială ,,Ștefan Aug. 
Doinaș’’ Caporal Alexa prof. co-
ordonator d-na Adina Lipovan 

LOCUL II- Ovidiu Protiuc- cla-
sa a VIII-a A Școala Gimnazială 
Nr. 2 Sântana prof. coordonator 
d-na Mihaela Ciornă 

-Robert Motoarca- clasa a VIII-
a A Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Aug. Doinaș” Caporal Alexa prof. 
coordonator d-na Adina Lipovan 

-Paul Trif clasa a VI-a A - Clu-
bul Elevilor Sântana prof. coor-
donator d-na Diana Blîndu; 

LOCUL III- Nicholas Brad clasa 
aV-a A Școala Gimnazială ,,Ște-
fan Aug. Doinaș” Caporal Alex 
prof. coordonator d-na Adina 
Lipovan; 

-Lavinia Bătrân clasa aVI-a A 

Școală Gimnazială ,,Ștefan Aug. 
Doinaș” Caporal Alexa prof. co-
ordonator d-na Adina Lipovan; 

Premiile ,,Ștefan Aug. Doinaș’’ 
,,Cel mai bun document de 

arhivă” 
Premiul special este oferit d-lui 

Prof. Ioan Ciama pentru contri-
buţia deosebită în păstrarea vie a 
memorie poetului prin articole și 
documente. 

Premiul II – Marinela Morgos- 
bibliotecară- Biblioteca Oră-
șenească ,,Ștefan Aug. Doinaș’’ 
Sântana 

-Bogosel Adriana- inspector 
Primăria Sântana 

LOCUL III –Lavinia Bătrân 
clasa a V-a A Școala Gimnazială 
,,Ștefan Aug. Doinaș” Caporal 
Alexa 

- Nicholas Brad clasa a V-a A 
Școala Gimnazială ,,Ștefan Aug.
Doinaș” Caporal Alexa 

Premianţilor li s-au acordat 
diplome cât și sume bănești iar 

celorlalţi participanţi li s-au 
oferit diplome de participare. 

Bibliotecară,      
Marinela Morgoș

,,Cunoașteți  opera  lui  Ștefan Augustin Doinaș”
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 Datorită zvonurilor apărute în ultimii 
ani, despre o eventuală poluare a aerului 
din pricina activităţii fabricii de reciclare a 
deșeurilor de aluminiu din orașul nostru, 
Primăria Orașului Sântana, împreună cu 
societatea în cauză, am decis să achiziţio-
năm o staţie de măsurare a concentraţiei 
gazelor și particulelor solide cu efecte ne-
gative asupra sănătăţii populaţiei.

Gazele, respectiv particulele monito-
rizate, sunt: monoxidul de carbon(CO), 
monoxidul de azot(NO), dioxidul de 
azot(NO2) și pulberii din aerul ambient.

 Această staţie funcţionează 24/24 de 
ore și a fost dotată cu aparatură de ultimă 
generaţie, � ind capabilă să stabiliească 
direcţia din care vin acești indicatori, vi-
teza curenţilor de aer și nivelul radiaţiilor 
solare din perimetrul în care este ampla-
sată. Toate aceste măsurători, sunt stocate 
într-un server care centralizează datele 
colectate transmiţându-le la un interval 
de 5 minute pe un computer din cadrul 
primăriei și un a� șaj electronic amplasat 
pe acoperișul instituţiei.

 Mulţumim conducerii societăţii 
Hammerer Aluminium Industries care 
a suportat în proporţie de 100%  costu-
rile care le solicită  o astfel de investiţie, 
arătând încă o dată nivelul de implicare a 
acestora în comunitatea în care își desfă-
șoară activitatea. 

* toţi acești indicatori monitorizaţi sunt 
rezultaţi în urma activităţii de reciclare/
turnare a societăţii Hammerer Alumi-
nium Industries.

Inspector Protecţia mediului,
Laurenţiu Blidar

De curând s-a deschis în orașul nostru, 
un punct de lucru al BRD-Groupe So-
ciété Générale. În prezent Banca Română 
de Dezvoltare este a doua bancă din Ro-
mânia din punct de vedere al activelor, 
unul dintre marii � nanţatori ai IMM-uri-
lor, precum și unul dintre cei mai impor-
tanţi jucători pe piaţa de corporate ban-
king din România - leaderi pe segmentul 
de credite sindicalizate la sfârșitul anului 
2012.

Odată ce s-a început racordarea indi-
viduală la noul sistem de canalizare al 
orașului, au iesit la iveală o serie de pro-
bleme. Au fost cazuri în care racordul ce 
vine de la căminul satelit către marginea 
proprietăţii cetăţeanului a fost prea înalt 
sau s-a nimerit chiar la mijlocul tevii de 
gaz. În alte cazuri, panta de scurgere a 
fost către casa omului, iar în alte câte-
va cazuri nu au fost făcute racordurile. 
Având în vedere că recepţia � nală a lu-
crărilor nu a fost încă făcută,  toate ne-
regulile pe care cetăţenii le semnalează 
vor �  remediate în cel mai scurt timp de 
către constructor.

 În ce privește mirosul care se simte în 
jurul capacelor de canalizare de la cămi-
nele colectoare, vă informăm că el se da-
torează construcţiei acestor capace, pre-
văzute obligatoriu din fabricaţie cu găuri 
de aerisire pentru a �  prevenită acumu-
larea de gaze. Tocmai de aceea, pentru a 
�  prevenit acest pericol,  Inspecţia de Stat 
pentru Construcţii nu permite folosirea  
de capace închise ermetic. În schimb, că-
minele de vizitare de la marginea caselor, 
la care de regulă se racordează 2-3 abo-
naţi, au capace de beton care împiedică 
ieșirea în aer a gazelor urât mirositoare.  

A treia mare problemă este cea a fac-
turării canalizării. Unii dintre abonaţii la 
apă care nu bene� ciază de canalizare pe 

stradă au avut surpriza să descopere că la 
preţul apei potabile este adăugat și preţul 
ce s-ar �  cuvenit pentru canalizare, ceea 
ce este total incorect. Pentru a clari� -
ca situaţia facem următoarele precizări. 
Facturarea se face de către Compania de 
Apă Arad, iar  uzina de apă din Sânta-
na nu poate interveni pentru rezolvarea 
vreunei neconcordanţe. De asemenea, 
conducerea primăriei a răspuns cu toa-
tă amabilitatea solicitărilor cetăţenilor, 
însă administraţia locală nu este abilitată 
să intervină  pentru rezolvarea litigiilor 
contractuale pe care cetăţenii le au cu 
furnizorii de energie, gaz, telefonie sau 
apă potabilă. Am încercat însă pentru 
dumneavoastră să ne interesăm la Com-
pania de Apă și suntem în măsură să vă 
transmitem răspunsul primit: Toţi cetă-
ţenii care nu au canalizare pe stradă dar 
au cuprins acest serviciu în factura de 
apă, trebuie să se adreseze personal Ser-
viciului Relații Clienți(str. Sabin Dragoi 
2-4 tel: 0257/270843 int 275 sau 276), în 
scris, telefonic sau direct la sediul com-
paniei de luni până vineri, între  08:00 – 
16:00. În urma sesizării pe care o faceţi, 
eroarea va �  îndreptată iar suma plătită 
pentru canalizare va �  stornată (adică se 
va scădea din factura lunii următoare, 
n.r.).

Spitalul orășenesc din Sântana a fost în-
chis în 2011. Închis din lipsă de � nanţare 
și nu des� inţat. De doi ani, conducerea 
primăriei caută toate soluţiile pentru re-
deschiderea lui. Promisiuni de ajutor au 
venit de la deputaţi, miniștri și alţii. Con-
siliul local s-ar �  angajat și la susţinerea 
� nanciară a unor cheltuieli. Primarul a 
umblat peste tot, de la Arad la București. 
A fost deschis și un proces contra Mi-
nisterului  Sănătăţii, însă prea târziu. Ca 
să aibă șanse de reușită actiunea trebuia 
iniţiată până în septembrie 2011. Atunci 
ori nu a fost interes, ori nu a fost su� cient 
curaj, ori cine mai stie? Ultima încercare 
a fost de a deschide la Sântana un centru 
Multifuncţional de Sănătate în structura 
Spitalului  Judeţean Arad. În răspunsul 
atent documentat pe care l-am primit de la 
Consiliul Judeţean, se prezintă următoa-
rele: “…având în vedere un nivel minim 
de personal care să respecte normativele 
în vigoare putem evalua efortul � nanci-
ar la nivelul sumei de 140 000 lei/lună (6 
medici, 8 asistenţi, 4 in� rmieri și 3 per-
sonal administrativ). Totodată luând ca 
bază de calcul nivelul procentual al chel-
tuielilor cu utilităţile și al celor cu mate-
rilele sanitare, reactivii și medicamentele 
utilizate, situate la minim 30% din totalul 
cheltuielilor de personal, putem observa 
că efortul � nanciar se ridică, împreună cu 
cel de natură salarială, la un nivel  lunar 
de aproximativ 182 000 lei. De asemenea, 

este necesară și achiziţia de instrumente c 
e ar presupune din partea Sitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad, un efort buge-
tar de aproximativ 1.023.800 lei, compus 
din următoarele echipamente medicale: - 
ecografe cu sonde -485 000 lei, monitoare 
pentru funcţiile vitale -19 800 lei, aparat 
EKG -19 000 lei, aparat radiologie -400 
000 lei, aparatură de laborator -100 000 
lei. Ori, în condiţiile în care Spitalul Jude-
ţean nu dispune nici de apartura necesară 
desfășurării în condiţii optime a actului 
medical, nici de personal excedentar, ci 
dimpotrivă toate secţiile și specialităţile 
medicale au înregistrat un de� cit sever de 
personal medical și administrativ, � ind la 
limita funcţionării, iar serviciile medica-
le prestate nu au fost decontate de Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Arad, 
ceea ce a cauzat dezechilibre bugetare și 
imposibilitatea alocării de fonduri pentru 
achiziţia strictului necesar de echipamen-
te medicale, Consiliul Judeţean Arad, în 
calitate de ordonator principal de credite, 
nu-și poate asuma răspunderea modi� -
cării structurii organizatorice a Spitalului 
Judeţean în sensul propus de dvs. (Primă-
ria Orașului Sântana, nota redacţiei)  ”  

Prin urmare, se pare că singura posibili-
tate viabilă de readucere la viaţă a acestui 
simbol al orașului rămâne aceea de a per-
mite deschiderea de cabinete medicale 
private.

Primăria

Ziua Mondială a Judo-ului a fost săr-
bătorită și în Sântana alături de sportivi, 
antrenori, părinţi și numeroși iubitori ai 
sportului.

28 Octombrie este ziua Mondială a Ju-
do-ului, una dintre artele marţiale japo-
neze moderne care din 1964, judo a de-
venit probă olimpică. Data nu este aleasă 
întâmplător, � ind ziua de naștere a celui 
care a fondat acest sport, Jigoro Kano. 
Cu acest prilej Judoka din Sântana au 
desfășurat un antrenament împreună cu 
Clubul A.S.Sakura Ghioroc, sensei Ște-
fan Mureșan, urmărindu-se punerea în 
valoare a dimensiunii educaţionale dar și 
� zice.

Copiii sub atenta îndrumare a antre-
norilor s-au întrecut în meciuri de veri-
� care și au fost răsplătiţi cu diplome de 
participare la aceast eveniment. La nivel 
mondial, tema pentru cea de-a patra edi-
tie a fost ONOAREA, � ind una dintre 

valorile fundamentale care se regăsesc 
în judo alaturi de curaj, sinceritate, res-
pect, autocontrol, prietenie - sunt valori 
incontestabile nu doar în sportul nostru, 
ci pentru întreaga societate, iar Clubul 
Unirea Sântana răspândește aceste valori 
în cadrul comunităţii noastre, precum și 
către societate. 

Prof.Anamaria Budiu, mulţumește tu-
turor celor care au facut posibilă organi-
zarea și desfășurarea acestui eveniment.

În ultimii trei ani, organizaţia de tineret 
a P.N.L Sântana, a organizat o frumoa-
să acţiune pentru tinerii din oraș. Anul 
acesta concursul a avut loc în sala de eve-
nimente a pizzeriei Primo Ristorante din 
Sântana. Au participat peste 150 de per-
soane, din care 39 s-au înscris în concur-
sul de dans. 

Muzica a fost asigurată de DJ Briţa Bog-
dan. După un maraton de dans desfășurat 
pe durata a 6 ore, au urmat probele � nale. 
Câștigătorii au fost:

- Locul I:  Mariș Mădălina din Sântana;
- Locul II: Tomuţa Anamaria din Capo-

ral Alexa;
- Locul III: Costea Andreea din Capo-

ral Alexa;
- Locul IV: Weisenburger Denisa din 

Sântana.
A fost decernat și un premiu special 

pentru cel mai haios participant elevului  
Lucoaie Andrei.

Câștigătorii au fost premiaţi cu: medalii, 
cupe, diplome și bani. Mulţumim tuturor 
participanţilor, organizatorilor și spon-
sorilor acestui concurs, fară de care nu 
s-ar �  putut desfășura. Sperăm să reușim 
păstrarea unei  frumoase tradiţii a aces-
tui concurs, așteptând  anul viitor și mai 
mulţi participanţi.

Organizaţia de tineret P.N.L Sântana

Stație de monitorizare a calității aerului

Punct de lucru al BRD la Sântana

Canalizarea- un subiect încă deschis

Ultima soluție: cabinete medicale private

Ziua Mondială a Judo-ului în Sântana

Maratonul de dans la a III – a ediție

Fie ca Sfantul Apostol 
Andrei să aducă în casa 
dumneavoastră, sănătate și 
credinţă, împliniri și speranţă,  
bucurii și numai bine.

Urăm tuturor celor care pe 
data de 30 noiembrie își ani-
versesază ziua de nume un 
călduros La Mulţi Ani!

Primăria Sântana


