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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

-Atunci cand se vor-
beste despre activitatea 
culturală din Sântana 
și nu numai, numele 
dumneavoastră și al 
ansamblului pe care îl 
conduceţi este des pro-
nunţat și apreciat. Care 
este actul de naștere al 
acestuia?

-În anul 2000 am fost 
primul român care a 

câștigat și apoi a or-
ganizat Kirchweih-ul 
german. Acela este 
momentul în care am 
hotărât să în� inţez un 
ansamblu folcloric și să 
organizez pentru întâ-
ia data Hramul Biseri-
cii Ortodoxe Sântana I 
(Satu Nou). Prin urma-
re în anul următor am 
în� inţat ansamblul și a 

avut loc prima ediţie a 
hramului pe care l-am 
organizat  de atunci pe 
parcursul a 10 ani con-
secutiv. >>> pag. 2

Ne pregătim să întâmpinăm marea 
Sărbătoare a Nașterii Domnului și noul 
an 2016. Este momentul din an când 
trebuie să � m mai buni, mai toleranți 
și să ne punem în balanță atât realizări-
le, cât și planurile de viitor. Este o peri-
oadă din an tocmai potrivită pentru a 
uita de rele și pentru a urma pilda sfân-
tă în care bătrânii înţelepţi ne învaţă că 
”Dar din dar se face rai!”. La fel de bine, 
Nașterea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos ne amintește nouă, muritorilor 
de rând, că suntem oameni și am venit 
pe pământ să învăţăm să facem fapte 
bune. 

Gândurile mele se îndreaptă spre toţi 
sântănenii, cărora le doresc ca aceste 
S� nte Sărbători să-i găsească alături 
de cei dragi, în fericire și belșug, să-și 
păstreze spiritul tolerant și dorinţa de a 
trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a fost 
un an cu bune și rele, cu realizări dar și 
dezamăgiri, un an  pe parcursul căruia 
noi, cei din  administrația locală, am 
depus toate eforturile pentru găsirea 
soluțiilor optime de implementare a 
unor proiecte necesare pentru dezvol-
tarea orașului. În acest sens, am drămu-
it responsabil � ecare resursă � nanciară 
a bugetului local, încercând o priori-

tizare cât mai e� cientă a cheltuielilor 
destinate investițiilor, luând în consi-
derare acoperirea unei palete cât mai 
largi de activități bene� ce comunității 
noastre locale. De asemenea, am încer-
cat accesarea unor fonduri suplimenta-
re pentru investiții, făcând referire aici 
la sume obținute prin fonduri europe-
ne, programe guvernamentale și de la 
Consiliul Județean Arad.

S-au depus toate eforturile pentru 
buna administrare a orașului în con-
textul economic al acestui an, motiv 
pentru care sperăm că dumneavoastră, 
cetățenii, sunteți mulțumiți de ceea ce 
am putut realiza în anul 2015.

Îmi doresc ca 2016 să � e un an în care 
vom consolida ceea ce am început, 
continuând eforturile de modernizare 
în Sântana și Caporal Alexa. În egală 
măsură îmi doresc să � e un an plin de 
începuturi trainice pentru viitor, un vi-
itor pe care să îl clădim împreună și tot 
împreună să ne bucurăm de el.  

Vă transmit tuturor un Crăciun feri-
cit, sărbători pline de optimism, încre-
dere și sănătate și un An Nou plin de 
bucurii! 

LA MULȚI ANI!
Primar Daniel Tomuța

Un gând la final de an!

Primar 
Tomuța Daniel

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă în 
casele dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire! Fie ca 

lumina sărbătorilor să vă acopere sufl etele de bucurie și să vă 
călăuzească pașii spre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite alături de cei dragi!

La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Sântana, în haine de sărbătoare!
Atmosfera sărbătorilor de iarnă a 

cuprins şi oraşul nostru. Decorarea 
oraşului a fost anul mult mai bogată 
decât în anii precedenţi. Surpriza 
acestor sărbători a fost montarea 
unui spectaculos tunel luminos pe 
platoul din faţa primăriei. Nu a fost 
uitat nici parcul din faţa Bisericii 
Ortodoxe Santana II. De mare efect 
este şi  îmbrăcarea catorva pomi 

cu siruri luminoase de-a lungul 
crengilor, oferind astfel oraşului 
un aspect de poveste.   Desigur că 
se putea şi mai mult, însă şi lucru-
rile frumoase trebuiesc făcute cu 
chibzuinţă.  Sperăm ca an de an 
oraşul nostrum să � e din ce în ce 
mai frumos, iar locuitorii să se bu-
cure de frumuseţea lui. 

Altfel de valori
Interviu cu domnul Ioan Dărău, 

fondatorul ansamblului „Cununiţa”
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La mulţi ani România, La mulţi ani români!
Sărbătoarea Zilei Naționale a fost 

marcată în Sântana printr-o serie 
de manifestări culturale dedicate 
acestei mari sărbători a românilor 
de pretutundeni, urmate apoi de o 

procesiune solemnă de comemo-
rare a eroilor martiri ai neamului 
care prin lupta lor plină de patrio-
tism au făcut posibilă Marea Uni-
re.
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-Cum aţi reușit să 
închegaţi această formaţie?

-În 2001, împreuna cu soţia mea 
Eliza am organizat o întâlnire cu ele-
vii de la Liceul Agroindustrial Sânta-
na cărora le-am propus să în� inţăm 
un ansamblu și i-am rugat să pro-
pună numele pe care să-l poarte an-
samblul. Au venit 100 de elevi care au 
propus 100 de nume. Am ales nume-
le de “Cununiţa”. La primele repetiţii, 
din entuziasm și curiozitate, au venit 
foarte mulţi elevi, însă pe parcurs au 
ramas doar cei care iubesc folclorul și 
dansul popular autentic.

- Care a fost atuul dumneavoastră, 
pe ce v-aţi bazat știind totuși că ac-
tivitatea culturală este un domeniu 
foarte complex?

-Încă din clasele primare am facut 
parte din ansamblul Școlii Generale 
nr. 2. Începand din anul 1979 am fost 
dansator la Casa de Cultură a Munici-
piului Arad, iar din anul 1981 până în 
1983 am fost membru al ansamblului 
Casei de Cultură din Lipova, oraș în 
care am urmat si cursurile liceului.

-A fost și o dovadă de curaj să-ţi 
asumi responsabilitatea instruirii 
si sustinerii materiale a acestui an-
samblu. Cum v-ati descurcat?

-La inceput costumele pentru an-
samblu le-am imprumutat de la 
domnul Liviu Tuduce, pe atunci di-
rectorul Casei de Cultura din Ineu. 
Apoi mi-am confectionat singur cos-
tumele, o parte din costurile acestora 
(20%) l-am obtinut din sponsorizari, 
restul � ind din bugetul familiei. De 
altfel, în primii ani de activitate toate 
cheltuielile au fost suportate din bu-
getul personal.

- Cum ati reusit sa atrageti atentia si 
sa � ti invitati la diverse evenimente?

-Prin valoarea ansamblului și prin 
munca asidua care a stat in spate. Fa-
cand o paranteza, au fost zile de re-
petitii in care am stat la repetiţii de la 

ora 17 la 24.
-Si totusi, aceasta valoare prin ce 

s-a materializat?
-Am fost invitati la numeroase festi-

valuri atat in tara cat si in strainatate. 
Tin foarte mult la cele patru mari fes-
tivaluri din tara la care am participat 
de-a lungul anilor: “Festivalul ini-
milor” Timisoara, festivalul “Nunta 
Zam� rei” Bistrita si festivalul “Dra-
gan Munteanu” și, după mine, cel 
mai valoros festival international din 
tara “Cantecele muntilor” Sibiu, la 
care am participat in 6 editii. Am mai 
participat  printre altele la Sala Pala-
tului din Bucuresti, la Sala Radio si la 
Muzeul “Dimitrie Gusti”. In 2009 am 
fost invitati la zilele municipiului Bu-
curesti. Am participat si la festivaluri 
internationale in Italia, Portugalia, 
Croatia, Serbia, Austria si Ungaria. 
In 2006 ansamblul Cununita a adus 
titlurile de crai si craiasa a Muntilor 
Apuseni pe muntele Gaina, singurele 
cucerite de catre judetul Arad in cele 
39 de editii. Acest succes a adus la 
colaborarea juridica cu Universitatea 
de Vest “Vasile Goldiș” Arad in 2007. 

In 2009 ansamblul s-a a� liat la Fede-
ratia Nationala de Folclor, devenind 
membru activ. In 2011 ca un semn al 
aprecierii pentru performantele an-
samblului federatia romana hotaraste 
ca Gala Premiilor Federației să aibă 
loc la Arad, iar Ansamblul Folcloric 
,,Cununița,, Arad i se decernează ti-

tlul de ansamblul anului 2011 în ca-
drul Federației Naționale de Folclor.

-Care este istoria colaborării cu Uni-
versitatea de Vest “Vasile Goldiș”?

-Pana in anul 2007 am functionat 
ca ansamblul cultural “Cununita” 
Santana, iar mai apoi denumirea an-
samblului a devenit Ansamblul “Cu-
nunita” U.V.V.G.- Santana, judetul 
Arad. Prin contractul pe care il avem, 
universitatea se obligă sa scolarizeze 
gratuit membrii ansamblului, cel pu-
tin 80 % dintre aceștia  absolvind cel 
putin o facultate gratuita. În schimb, 
ansamblul se obligă să raspundă pre-
zent la anumite evenimente organi-
zate de universitate. 

-Care este structura ansamblului 
Cununița?

-Prin de� niție un ansamblu folclo-
ric înseamnă: orchestră, corp de dan-
satori și soliști vocali. Pe toată peri-
oada de 14 ani ansamblul Cununița 
a funcționat ca ansamblu, iar specta-
colele au fost live. În cadrul asociației 
culturale funcționează Ansamblul 
Cununița și ansamblul Cununița ju-
nior care a fost în� ințat în urmă cu 3 
luni și are deja 40 de membrii.

- Care este câștigul lui Ioan Dărău?

-Câștigul meu se regăsește în educa-
ţia tinerilor din ansamblu, prin păs-
trarea tradiţiei și a tot ce este româ-
nesc. În toate deplasările am îmbinat 
utilul cu plăcutul. Pentru mine acest 
ansamblu este un hobby. Nu l-am fă-
cut ca să câștig material de pe urma 
lui, ci su� etește. Și asta e mai mult 
decât orice.

-Un cuvânt de încheiere.?
În primul rând vreau să mulţumesc 

membrilor acestui ansamblu cu care 
împreuna am făcut mult mai mult de-
cât am visat vreodată.

În al doilea rând mulţumesc părinţilor 
tinerilor din ansamblu că întotdeauna 
au fost alături de noi. Mulţumesc de 
asemenea domnului director al Lice-
ului Tehnologic, Mircea Căruntu, care 
ne pune la dispoziţie pentru repetiţii 
sala de sport și care a fost din prima zi 
alături de noi. Mulţumesc soţiei și � icei 
mele care sunt parte din acest ansamblu.

Urez domnului primar, domnului vi-
ceprimar, Consiliului local și tuturor 
cetăţenilor din Sântana tradiţionalul 
“La mulţi ani!” și să � e convinși că an-
samblul Cununiţa a reprezentat și va 
reprezenta cu cinste Sântana.

Viceprimar, Cornel Gligor

Altfel de valori
Interviu cu domnul Ioan Dărău, 

fondatorul ansamblului „Cununiţa”

Spiritul sărbătorilor de iarnă 
înseamnă pentru toţi bucurie, 
bunăvoinţă şi dragoste pentru 
aproapele nostru. Este de aseme-
nea o perioadă de sărbătoare în care 
avem ocazia de a face cadouri celor 
apropiaţi şi nu numai. Ca în � ecare 
an din 1993 încoace, domnul Wolf-
gang Kriesemer-cetăţean de onoare 
al oraşului nostru- este Moş Crăciun 
pentru mulţi copii din Sântana. Anul 
acesta a adus din Germania opt ca-
mioane de 20 tone � ecare, încărcate 
cu peste 5000 de pachete cadou. Sunt 
cadouri donate de către � rmele şi 
cetăţenii din oraşul german Neuss 
şi din împrejurimile acestuia. Trans-

portul acestor cadouri costă numai 
el peste 2000 de euro şi este aco-
perit  din banii strânşi de la „vizita-
rea muntelui de cadouri” , eveniment 
care se desfăşoară la � nalul acţiunii, 
în hala unde se depozitează aceste 
cadouri. 

Odată aduse în România, toate 
cadourile se descarcă la Asociaţia 
Penticostală de Misiune Creştină din 
Sântana condusă de către domnul 
Aurel Ardeu. De aici, cadourile sunt 
împărţite după necesităţi instituţiilor 
din oraş dar şi din judeţ: case de co-
pii, şcoli, biserici, cămine sociale etc. 
În Sântana s-au bucurat de cadouri 
elevii ciclului gimnazial al Liceului 

Tehnologic şi o parte din copiii ciclu-
lui primar de la Şcoala Gimnazială 
din Comlăuş.

Ne facem datoria de a mulţumi încă 
odată public domnului Wolfgang 
Kriesemer pentru efortul pe care îl 
depune precum şi doamnei Ana Il-
ica, prin intermediul căreia a ajuns 
la Sântana şi care îl sprijină şi acum 
în permanenţă.  Merită să reamin-
tim faptul că în cei 22 de ani de când 
vine la Sântana, pe lângă cadourile de 
Crăciun,  a cumparat patru case pen-
tru asociaţia S.O.S. copiii din Sântana 
şi a construit o casa în satul Caporal 
Alexa, pe care a donat-o Asociaţiei 
Penticostale de Misiune Creştina. 

Acum câţiva ani, înainte de a �  op-
erat pe inimă, domnul Kriesemer 

a fost întrebat dacă îi este frică. A 
răspuns că nu, pentru că are încre-
dere în medici, dar şi în faptul că mii 
de copii şi sute de oameni se roagă 
pentru el.  Îi dorim să � e sănătos şi să 
poată să facă pe Moş Crăciun mulţi 
ani de aici înainte.

Acelaşi Moş Crăciun de 22 ani

>>> pag. 1
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Considerăm că sezonul de toamnă 
al campionatului 2015-2016 a fost 
unul reuşit pentru toate cele pa-
tru echipe care activează în cadrul 
secţiei de fotbal a ACS Unirea 
Santana, înscrise în campionatul 
judeţean.

Echipa de seniori se a� ă în graf-
ic, situându-se la sfârşitul turului 
pe locul al IV-lea, obiectivul im-
pus de conducerea clubului la în-
ceputul sezonului, adică locurile 
I-V, � ind realizat. Rămâne totuşi 
amărăciunea înfrângerii din ultima 
etapă, de pe teren propriu, cu ACS 
UTA Bătrâna Doamnă II, partidă 
pe care dacă băieţii noştri ar �  
câştigat-o ar �  iernat în fotoliul de 
lider al competiţiei.

Echipa de juniori mari (A1 
judeţean), este ocupanta locului 
I la � nalul turului. Considerăm 
însă că dacă nu ar �  fost neglijată 
pregătirea, spre � nalul sezonului, 
ar �  putut �  evitată înfrângerea 
din ultima etapă de pe terenul 
echipei din Gurahonţ, principala 
contracandidată la supremaţie.

Juniorii C (născuţi în anul 2001 şi 
mai tineri) ocupă la capătul sezonu-
lui de toamnă locul al VI-lea, care, 
dacă ar �  păstrat sau îmbunătăţit 
la primăvară, ar da biletele pentru 

play-o� . De menţionat este faptul 
că aceşti copii se întrec cu cele mai 
bune echipe ale judeţului la această 
categorie de vârstă.

Juniorii E (născuţi în anul 2004 
şi mai tineri) sunt cele mai tine-
re vlăstare are activează la secţia 
noastră. Echipa este nou în� inţată 
şi la capătul turului ocupă poziţia a 
V-a. La toate grupele de juniori, dar 
mai cu seamă la aceasta din urmă, 
selecţia rămâne deschisă, porţile 
stadionului din Sântana � ind per-
manent gata să primească şi alţi 
copii dornici să practice fotbalul în 
mod organizat.

După cum am spus şi la începutul 
articolului, bilanţul secţiei de fotbal 
la sfârşitul sezonului de toamnă este 
unul care ne mulţumeşte în bună 
măsură. Cu siguranţă, sunt însă 
destule lucruri de îmbunătăţit în 
activitatea noastră. Dacă anul ce va 
veni ne va oferi mai multe satisfacţii 
depinde numai de noi, ca calitatea 
muncii noastre şi de seriozitatea de 
care vom da dovadă.

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
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Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman

Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Petrecere de fi nal de an,  urmata 
de  rezultate frumoase la judo

Balul Clubului A.C.S. Unirea Sântana, 
a avut efect pozitiv asupra echipei de 
judo. 

După ce vineri 11.12.2015, a fost o 
seară specială organizată în cinstea 
sportivilor de la cele trei secţii ale clu-
bului din Sântana, judoka conduşi de 
prof. Anamaria Budiu, au participat 
sâmbătă la copetitia Cupa C.S.M Pecica 
iar duminică la Cupa Pomului de iarnă 
din oraşul Nădlac. 

Competiţia din oraşul Pecica adunat 
la linia de start 214 sportivi din 3 ţări: 
România, Ungaria şi Serbia. 

În urma clasărilor pe podium la indi-
vidual judoka din Sântana au cumulat 
puncte care au ajutat la obţinerea locu-
lui III pe echipe. 

Cei mai buni sportivi au fost: 
LOC I-Creţ Denisa 
LOC II-Creţ Alin 
LOC III- Onetiu Bogdan, Mărgărit 

Roxana, Rus Mihaela şi Trif Sonya. 
La competiţia de tradiţie din oraşul 

Nădlac pe locul I a urcat Căbulea Gabri-
el şi pe locul III Schintee Gabriela iar la 
cei mici s-au remarcat Cotu Miruna, Sa-
bou Larisa, Rotariu Cătălin şi Harabula 
Alexandru în cadrul aceleaşi competiţii 
dar intitulate: “Campionii de mâine”. 

“ Copiii s-au simţit foarte încurajaţi, 
în urma aprecierilor din seara balului, 
şi au luptat mult mai motivaţi deoarece 
le-a fost răsplătită munca. A fost un an 
extraordinar pentru noi, mi-e frică că 
nu o să mai putem obţine rezultate aşa 
bune ca în 2015. Dar prin muncă, se-
riozitate şi credinţă noi sperăm că o să 
avem rezultate valoroase. 

Urmează un an 2016 destul de greu cu 
trecere la un nivel de vârstă superior, 
un examen de grad şi multe aşteptări 
din partea celor din jur dar aceasta 
este frumuseţea provocărilor. ”- Ne-a 
declarat prof. Anamaria Budiu 

Echipa de judo va doreşte Sărbători 
fericite alături de cei dragi şi un an nou 
plin de realizări materiale şi spirituale.. 

Secţia de fotbal din cadrul ACS 
Unirea Sântana, la ora bilanţului

Secţia de fotbal din cadrul ACS 
Unirea Sântana, la ora bilanţului
Ziua decisivă a ediției secunde a 

Cupei Brosovszky la mini-fotbal 
a fost pigmentată cu nu mai puțin 
de 33 de partide. Sala UVVG a 
fost un vulcan de la primele ore 
ale dimineții, competiția debu-
tând cu întrecerile juniorilor C și 
E.Cel mai bun jucător: Paul Moț 
(Sîntana)Cu Moț în frunte

…asta s-ar putea spune despre 
Unirea Sântana, care a avut în ju-
cătorul său Paul Moț un adevărat 

„motor” pentru victoria finală 
în competiția rezervată juniori-
lor E. S-a jucat în sistem fiecare 
cu fiecare, iar băieții lui Cătălin 
Puia și anume: Tudor Tarce, Fla-
vius Vârciu – Paul Moț, Mădă-
lin Pașca, Dragoș Popa, Mario 
Pașca, Paul Trif, Gabriel Saroși, 
Claudiu Kerestely, Sergiu Bu-
diu, Andrei Buș, Mădălin Suiu-
ganu au luat medaliile cele mai 
prețioase.

În atenţia cetăţenilor oraşului Sântana
Anotimpul rece aduce cu sine, pe 

lângă schimbări climatice, o serie 
de situaţii care presupun și necesi-
tatea asigurării unor măsuri de re-
ducere și înlăturare a riscurilor de 
incendiu.

  Aceste simple măsuri trebuie în-
treprinse după cum urmează:

•Verificaţi sobele, centralele termice și coșurile 
de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi, pen-
tru a preveni eventualele incidente cauzate de 
defecţiuni tehnice și evitarea inhalării de fum și 
gaze toxice;

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

•Nu suprasolicitaţi sobele, mijloacele de încăl-
zire și instalaţia electrică din locuinţa dumnea-
voastră sau de la locul de muncă;

•Economisiţi combustibilul pentru încălzit, dacă 
este necesar, menţinănd temperatura mai redusă 
decît în mod normal; închideţi temporar alimen-
tarea cu căldură în anumite camere din locuinţa 
dumneavoastră;

•Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de 

materialele combustibile;
•Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotua-

relor pietonale;
•Protejaţi de ger persoanele în vîrstă, copii, fe-

meile gravide și pe cei cu probleme de sănătate 
din anturajul dumneavoastră;

•Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la per-
soanele fără adăpost pe care le întîlniţi sau des-
pre care aveţi cunoștinţă:

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

•Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al auto-
turismului dumneavoastră funcţionează eficient;

•Echipaţi-vă corespunzător autovehiculul pen-
tru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope speci-
fice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, 
săculeţ cu nisip);

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

Cu deosebită consideraţie,
Șef S.V.S.U. Vuiciu Alexandru-Raoul
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Mesaje de sărbători!

Am Himmel leuchtet der Weihnachtsstern hell und klar,
Wir wünschen der ganzen Stadt Sanktanna ein frohes 

Fest und ein gutes Neues Jahr!
Pfarrer Ladislau Bariak.

Când ultimele � le cad, din mii de calendare, se aprind 
steluţe-n brad, ca semne de mare sărbătoare.
Când toţi urează celor dragi, cuvinte de mărire 
la fel vă dorim şi noi ‘’ La mulţi ani cu fericire,,

Părintele Ladislau Bariak.
Din partea Bisericii Creștine Penticostale “Filadel� a, 

pentru toți locuitorii frumosului oraș Santana!
 Va dorim ca Sărbătoarea nașterii Mantuitorului Isus 

Christos,sa va aducă :Pace in su� et, sănătate , prosperi-
tate si multă binecuvântare ,pentru toți cei dragi. Si � e 
ca,începutul de An Nou - 2016 - sa � e mai bogat ,mai rod-
nic si plin de noi binecuvântări,su� etești si pământești.

Dumnezeu sa binecuvanteze orașul Sântana. Amin! 
An Nou Fericit!

Pastor:  Aurel Ardeu
Sărbătarea Întrupării Domnului Iisus Hristos să aducă 

în inimile dumneavoastră pacea lui Dumnezeu şi bu-
curia corului de îngeri care au inundat cu colindul lor 
colinele Betleemului în noaptea sfântă a Naşterii Mântu-
itorului. Mulţumiri � e aduse lui Dumnezeu pentru darul 
lui nespus de mare oferit întregii omeniri.

Sărbători fericite!
Pastor Gag Ciprian

Biserica Baptistă Betesda Sântana
De s� ntele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dra-

gi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să � m mai 
buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem 
credinţă, drumul din faţa noastră va �  presarat cu împliniri.

Sărbători fericite şi La mulţi ani!
SC Schuetzagra Impex  SRL Sântana

S� ntele sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă 
sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de 
cei dragi. La mulţi ani!“

Asociaţie Agricolă “Spicul” Caporal AlexaAsociaţie Agricolă “Spicul” Caporal Alexa
Fie ca aroma sărbătorilor de iarnă şi mirosul cozon-

acilor să vă aducă în case şi în inimi săntătate, pace, linişte 
su� etească şi un Crăciun fericit. La mulţi ani!“

Asociaţia Agricolă “Agromec” Comlăuş
Societatea Agricolă „Romgera” Sântana vă urează ca 

sarbatorile de iarna sa va aduca liniste su� eteasca, mult 
noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apro-
piati su� eteste.

 La Multi Ani!
Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură

Centrul local Sântana
Transmitem  tuturor colaboratorilor şi fermierilor ca 

spiritul blând al S� ntelor Sărbători să ningă doar bucurie 
şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine!

 Sărbători Fericite şi La mulţi ani!

Cum sa te tratezi de sărbători cu: Aur, Smirnă şi Tămâie
Aur.

 Imaginaţi-vă că aţi �  real-
izatorul celui mai performant 
telefon din lume la ora actuală. 
Imaginaţi-vă că, deşi, cel care 
îşi propune să facă un cadou  
special, ar cunoaşte faptul ca 
sunteti realizator acestui tele-
fon, şi totuşi v-ar face cadou 
tocmai acest telefon; propria 
dumneavoastră creatie. Cum 
v-ați simți? 

Magii, ca preoți astrologi, 
după cum sunt identi� cați de 
erudiți,  nu au adus pruncului 
avere, ci doar simboluri. Cum 
au �  putut aduce ei tone de aur 
Celui care a creat aurul, Celui 
care din țara din care bine, au-
rul este pavaj pentru strazi! Nu 
ar �  fost su� cienta toată Roşia 
Montană, dacă ne-ar �  pre-
tins Dumnezeu bogăție. Aurul 
simbolizează pe Pruncul Iisus 
ca Rege Creator, iar cum noi n-
avem ce-I da, să-i dăm “stau-
lul” inimii noastre!

Smirnă.
 “Cu 15 ani în urmă, un 

studiu al cercetătorilor de la 

Universitatea din Florenţa care 
con� rma calităţile terapeu-
tice ale smirnei a fost publicat 
în revista medicală „Nature”. 
Specialiştii au constatat atun-
ci că smirna este un puternic 
analgezic, alungând durer-
ile prin acţiunea substanţelor 
din compoziţie asupra recep-
torilor de opiacee (medica-
mente puternice antidurere) 
din creier.”-(http://m.adevarul.
ro/sanatate/medicina/aurul-
smirna-tamaia-daruri-sana-
tate)

Deşi mirosul acestei rășini 
speciale este plăcut,  gustul 
este amar. Acum, ar trebui să 
realizăm că noi nu doar ca nu 
aveam ceva de dat Creatoru-
lui, ba dimpotrivă, aveam ceva 
care trebuia luat de la noi; 
amărăciunea su� etelor noas-
tre împovărate de păcat. Cum 
smirna este și un leac, ea Îl 
simbolizează pe Pruncul Iisus 
ca Rege-Tămăduitor. Cum n-
avem ce-I da, să-i dăm durerile 
noastre Celui care mai poarta 
și numele de “Domnul care mă 
vindecă” (Yehova Rafa).

Tămâie.
Astăzi nu mai este nimeni 

care să nu ştie că tămâia îL 
simbolizează pe Iisus ca Mare 
Preot. Dar ce zice autorul epis-
tolei către Evrei :  “Căci n’avem 
un Mare Preot, care să n’aibă 
milă de slăbiciunile noastre; 
ci unul care în toate lucrurile 
a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat.” (Evrei 4:15).

Acum, vreau să spun că cine 
nu are răbdare și placere, ca 
duhovnic, să asculte toate 
mărunțișurile oamenilor, să 
nu se facă “popă”. Şi vreau să 
vă spun acum, după ce am 
văzut că Pruncul e Creator şi 
Vindecător, că toate celelalte 
slăbiciuni,  necazuri, încercări 
şi colapsuri omenești îşi au re-
mediu la Regele- Mare Preot 
Iisus Hristos care are răbare 
să asculte si să răspundă 
oricărei probleme. Sfântul 
Pavel obișnuia să spună: “Fiți 
sănătoși! “ 

SĂRBĂTORI FERICITE!
Prof. Pastor Nelu Popelea. 

Biserica Peniel Sântana

„O, ce veste minunată!” Ediția a VII-a 

Liceul Tehnologic Sântana 
a organizat, în parteneriat cu 
Arhiepiscopia Aradului,  Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Arad 
şi Primăria oraşului Sântana a 
șaptea ediţie a concursului  „O, 
ce veste minunată!”, concurs cu-
prins în Calendarul Activităţilor 
Educative ale MEN.  Concur-
sul s-a adresat preşcolarilor şi 
elevilor din ciclul primar din 
întreaga ţară. Secţiunea I: artă 
plastică ( pictură, felicitări, or-
namente de Crăciun, icoane). 
Secţiunea II: creaţii literare în 
proză sau în versuri ( clasele 
II  - IV). Secţiunea III: Sim-

pozion interjudeţean “O, ce 
veste minunată!” – referate, 
comunicări ştiinţi� ce, proiecte 
didactice, serbări.  Secţiunea IV: 
Colinde de Crăciun - concurs

Scopul proiectului: a� rma-
rea, cunoaşterea şi stimularea 
potenţialului artistic al copiilor 
din învăţământul preşcolar şi 
primar, cunoaşterea şi valori� -
carea tradiţiilor şi obiceiurilor 
poporului român în vederea 
păstrării şi promovării valo-
rilor tradiţionale din diferitele 
regiuni ale ţării prin diverse 
activităţi implicând copii şcolari 
şi preşcolari, cadre didactice, 
specialişti din alte domenii

Obiective proiectului: dez-
voltarea dragostei pentru fru-
mosul din natura; dezvoltarea 
şi stimularea expresivităţii şi 
creativităţii copiilor; cultivarea 
sensibilităţii artistice a copiilor 
preşcolari şi şcolari; descoperi-
rea şi dezvoltarea aptitudinilor 

plastice; implementarea în ac-
tivitatea didactică modernă 
a unor elemente din educaţia 
religioasă; conştientizarea şi 
valorizarea virtuţilor creştine; 
realizarea unor schimburi de 
idei, opinii, experienţe ale ca-
drelor didactice provenind 
din diferite colţuri ale ţării; 
valorizarea activităţilor de-
rulate în cadrul unităţilor de 
învăţământ, evidenţierea la-
turilor pozitive ale acestora. 

Mulţumim Întâistătătorului 
Arhiepiscopiei Aradului, dr. 
Timotei Seviciu, pentru spri-
jinul moral acordat pentru 
desfăşurarea acestei activităţi, 
Primăriei pentru spaţiul alo-
cat, precum şi tuturor cadrelor 
didactice şi copiilor din întrea-
ga ţară pentru munca depusă 
în realizarea lucrărilor. 

Organizatori concurs: Cor-
nelia Pam� loiu, Lucia Pelinari, 
Nicoleta Rotar, Monica Nadiu

Vă dorim sărbători pline de prezența Domnului și � e ca 
El să vă binecuvânteze familia cu sănătate, bucurii, realizări.

Crăciun Fericit și un An Nou binecuvântat.
Parohia Santana II

Pr. Ioan Crainic, Diac. Adrian Crainic
În prag de sărbători, dorim ca pacea și bunăvoirea să se 

regăsească în � ecare dintre noi. Dacă Fiul lui Dumnezeu 
prin întrupare se face Fiu al omului, și pe noi, prin jertfa 
Sa, ne face � i ai lui Dumnezeu, atunci, ca � i ai Săi se cuvine 
să întâmpinăm sărbătorile cu dragoste faţă de Dumnezeu 
și faţă de aproapele, cu bunătate, cu smerenie și cu iertare.

Sărbători binecuvântate!
Parohia Santana I

Pr. Nicolae Rădulescu

Bunul Dumnzeu ne-a învred-
nicit și în anul acesta, să trăim 
din nou împlinirea vremii când 
Fiul Tatălui a venit la noi, făp-
turile, aducând în dar anunțul 
că taina cea din veac ascunsă 
s-a împlinit. Și primul lucru 
pe care-l face Dumnezeu - Ta-
tăl prin îngeri la Nașterea Lui 
este o declarație de reconcilie-
re, transmisă printr-un glas de 

dincolo de hotarele lumii noas-
tre. Cheamă omenirea sa-L slă-
vească pe Dumnezeu!

Să � e pace pe pământ!Să � e bu-
năvoire între oameni!Să răspân-
dim, să cântăm, să propovăduim 
în această zi sfântă a Nașterii 
Domnului darul dumnezeiesc.
Vă dorim sărbători fericite!

Parohia Comlăuş, 
Pr. Ioan Vand

Crăciunul este acea sărbătoa-
re minunată care ne dă putere 
să � m mai buni și mai curajoși.

 Să îndrăzim să visăm și să 
sperăm mai mult să credem cu 
tărie că anul ce va începe va �  

mai rodnic și mai fericit.
Crăciun Fericit 

An Nou mai bun!
Parohia Caporal Alexa

Pr. Liviu Pam� loiu
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O iniţiativă demnă de toată lauda 
care vine din partea colectivului de 
elevi ai clasei a XI-a B de la Liceul 
Tehnologic “Stefan Hell”, diriginte 
prof. Dinorel Muscă. Acţiunea s-a 
concretizat prin sprijin acordat la 
peste 60 de familii din Sântana şi 
30 din Caporal Alexa.   

“În faza de început ne-am imagi-
nat că o să reuşim să ajutăm câteva 
familii nevoiaşe. Pe parcurs, proba-

bil şi datorită mediatizării pe reţeaua 
de socializare Facebook, am avut 
plăcuta supriză ca oameni de bine 
să sprijine grupul nostrum, iar noi 
la rândul nostrum am reuşit să ne 
extindem activitatea.

Elevii s-au implicat şi în identi� -
carea familiilor care îl aşteptau pe 
Moşul, dar fără prea multă speranţă. 
Cadourile au constat în produse ali-
mentare şi articole de îmbrăcăminte.

Pe lângă familiile care au primit 
cadouri, ne-am îndreptat atenţia 

către copii din şcoli şi grădiniţe la 
care Moşul nu a reuşit să ajungă.” 
Ne-a declarat domnul profesor Di-
norel Muscă.

Grupul 9 NE PASĂ mulţumeşte 
celor care i-au fost alături în Cam-
pania din preajma sărbătorilor de 
iarnă.

Nouă ne pasă!

La mulţi ani România, La mulţi ani români! Manifestările prilejuite cu această ocazie s-au desfășurat 
cu participarea ofi cialităților orașului, a reprezentanților 
instituțiilor sântănene, a elevilor școlii, cu toții luînd par-
te la momentele de marcare în Sântana  a acestei zile me-
morabile din istoria României.
Pe tot parcursul zilei fost o atmosferă de sărbătoa-

re, în care steagurile tricolore au fost în prim plan, o 
atmosferă încărcată de emoție, Sântana fi ind din nou 
la înălțimea momentului cinstirii și sărbătoririi Zilei 
Naționale a României!

Manifestările dedi-
cate sărbătorii Zilei 
Naționale a României 
au început la Sântana la 
orele 10.30, când Primă-
ria orașului a început să 
prindă culoare odată cu 
apariția grupurilor de 
elevi și a invitaților, cu 
toții având concarde tri-
colore în piept! 

Primarul orașului Sân-

tana, domnul Tomuta 
Daniel, a ţinut un dis-
curs legat de semni� caţia 
acestei zile, felicitând și 
urând tuturor românilor 
,,La mulţi ani ‘’. A urmat 
un program de cântece și 
poezii patriotice  la care 
au participat elevii Școlii 
Generale “Ștefan Aug. 
Doinaș” și corul copii-
lor ,,Îngerașii”, ai Bise-
ricii din Caporal Alexa, 
Clubul Copiilor Sânta-
na, Ansamblul folclo-
ric ,,Busuiocul “, grupul 
vocal,,Flori de busuioc” 
și grupul bărbătesc for-
mat din interpreţii de 
muzică populară  din 
Sântana: Călin Timiș, 
Pavel Cighirean, Con-
stantin Suciu, Sorin Mo-

can și Veniamin Geoldeș, 
acompaniaţi de instru-
mentiștii Ignat Lauren-
ţiu și Dorin Roman. Am 
cinstit memoria eroilor 
căzuţi pentru Patrie , ală-
turi de preoţii Radulescu 
Nicolae, Porcolean Ni-
colae, Dobrean E� imie, 
Crainic Ioan , Crainic 
Adrian, Pam� loiu Liviu 
si Vand Ioan, care au ţi-
nut un tedeum la monu-
mentul eroilor, după care 
instituţiile și partidele 
politice din Sântana au 
depus coroane. Primăria 
orașului Sântana a pre-
gătit pentru toţi cei pre-
zenţi tradiţionala fasole 
cu ciolan.

Inspector,
Rozalia Paşca

O ,,Săptămână de colinde ‘’, la Sântana
Tradiţia colindelor la Sântana a con-

tinuat şi în acest an, prin participarea 
numeroaselor grupuri de colindători 
formate din elevi, cadre didactice, 
instituţii şi coruri  ale Bisericilor 
ortodoxe, catolice şi neoprotestante. 
A fost o săptămână a colindului!

Au fost o serie de invitaţi speciali 
prin participarea Corului de cameră 
“Capella Polifonica” Arad. Pentru 
a doua oară am găzduit ,,Caravana 
tradiţiilor de iarnă”, organizată de 

Consiliul Judeţean  Arad şi Centrul 
cultural judeţean Arad, în colabo-
rare cu Primăria Sântana. 

Spectacolele de colinde au avut loc 
în holul Primăriei, colindătorii � -
ind apoi  răsplătiţi cu mici cadouri. 
Pentru toţi participanţii organi-
zatorii au asigurat ceai şi vin � ert. 
Primăria Sântana multumeşte tu-
turor colindătorilor dar şi publicului 
participant la colinde.

Sărbători fericite!Sărbători fericite!
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Vă informăm că pentru toți cei 
care nu și-au plătit taxele și im-
pozitele locale până la început de 
acest trimestru IV din an, de acum 

încolo se calculează penalități pe 
fiecare zi de întârziere a acestor 
plăți. Recomandăm restanțierilor 
să-și plătească taxele și impozitele 

locale restante, pentru a nu plătit 
sume majorate cu penalitățile de 
întârziere și de asemenea, pentru a 
nu ajunge în situațiile neplăcute de 

a fi executați silit, așa cum obligă 
legislația actuală. Nu ne dorim acest 
lucru, dar toată lumea trebuie să-și 
achite obligațiile fiscale, așa cum 
prevede legislația actuală.

Primăria Sântana

Căsătoriile lunii noiembrie 2015
BERLAN PETRU ŞI BERCE ELENA

GHEŢI MANASIE ŞI RADU MIRELA
IUŞAN LAURENŢIU- LUCIAN ŞI ROMAN LARISA- SILVANA

HORGA CRISTIAN- OLIVER ŞI NICODIM ELENA- VALENTINA
GIURGIU DAN- IOAN ŞI TOMA ADINA- RALUCA

MARC CRISTIAN- SORIN ŞI HANEŞ NADINA
TRIFA DANIEL- MARIUS ŞI STAN RAMONA- DELIA
BERLAN IOAN ŞI COLOMPAR FLORICA- VIOLETA

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

STOICA MARIA
BRICIU NICOLAE
CUEDAN IRINA

POP SOFIA
PUIE ANTONIU

ILICA ECATERINA
BUDIU ANA

SEBEŞAN TEODOR
COMLOŞAN ANGELA

BULZA DANIELA

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

inclusiv 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

În atenția restanțierilor la plata taxelor și impozitelor locale

Primăria Orașului Sântana vă comunică programul de 
colectare a gunoiul menajer de către � rma de salubrizare, 
pentru perioada sărbătorilor de iarnă, după cum urmează:
Joi, 24.12.2015- se colectează gunoiul menajer  în zona 

Sântana.
Joi, 31.12.2015 -se colectează gunoiul menajer în zona 

Comlăuș- Borodei și în Caporal Alexa.
Primăria Sântana

Pe raza orașului funcţionează două uni-
tăţi școlare cu personalitate juridică. Este 
vorba de Școala Gimnazială Sântana din 
Comlăuș, care are ca structuri arondate 
Grădiniţa PP nr. 2, Grădiniţa PN Caporal 
Alexa și Școala “St. Aug. Doinaș” din Ca-
poral Alexa și Liceul Tehnologic “Stefan 
Hell” cu structurile arondate Școala “Sf. 
Ana” Sântana și Grădiniţa PP Nr 1. 

În luna decembrie, din cauze ce ţin ex-
clusiv de Ministerul Finanţelor, mai multe 

școli din judeţ și chiar din ţară nu au primit 
banii necesari pentru plata salariilor. Prin-
tre acestea s-a numărat și Liceul Tehnolo-
gic “Stefan Hell” împreună cu structurile 
arondate. Salariile au fost virate în buge-
tul primăriei vineri 11 decembrie. Luni 14 
decembrie a fost convocată o ședinţă ex-
traordinară a consiliului local, care a făcut 
recti� carea bugetară necesară. 

Primăria Sântana

Au întârziat salariile la învăţământ

O nouă acţiune de prindere a câinilor fără stăpân
Operaţiunea a fost organizată, ca de 

obicei joia, când e zi de piaţă. Zonele ur-
mărite au fost ca întotdeauna zona cen-
trală, piaţa agroalimentară precum și alte 
locuri în care au fost reclamate haite de 
câini. Au fost capturaţi un număr de 21 
de câini fără stăpân sau lăsaţi liberi de că-
tre stăpâni.

Acţiunea nu a fost un success 100% în-

trucât câinii fără stăpân își au propriile 
ascunzători, iar traseul către acestea cu-
prind garduri găurite sau case părăsite, 
fapt ce îngreunează prinderea acestora.

În funcţie de disponibilitatea serviciului 
câini comunitari din cadrul Gospodărire 
comunală Arad, vom mai organiza o acţi-
une până la sfârșitul acestui an.

Primăria Sântana

Consiliul local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă extraordinară în data 
de 03.11.2015 și în ședinţă ordinară în 
data de 23.11.2015 , având pe ordinea de 
zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea im-
pozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

2. Proiect de hotărâre privind recti� ca-
rea  bugetului local al orașului Sântana   pe  
anul 2015

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiţii ,,Asfaltare strada Ze-
� rului  (tronson cuprins între strada M. 
Viteazul și strada C.D. Gherea) în orașul 
Sântana

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modi� cării calendarului evenimentelor 
cultural- artistice  la nivelul  orașului Sân-
tana pentru anul 2015

1.  Proiect de hotărâre privind încetarea 
de drept a  mandatului de consilier local al 
domnului Niţă Vasile

2. Proiect de hotărâre privind  montarea 
de semne de circulatie la blocurile nr. 1 și 
2 de pe strada Mihai Viteazu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească o locuinţă din 
fondul locativ de stat al orașului Sântana

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de ocupare a funcţiilor publice 
pe anul 2016 la nivelul primăriei orașului 
Sântana

5. Proiect de hotărâre privind asumarea 
planului local de acţiune aferent anului 
2015 - 2020, cu privire la incluziunea mi-
norităţii rrome din orașul Sântana 

6. Proiect de hotărâre privind  neexer-
citarea dreptului de preempţiune pentru 
achiziţionarea imobilului situat în extravi-
lan în perimetrul sitului arheologic clasi� -
cat ,,Cetate de pământ , așezări necropole 
succesive din culturile Hallstadt’’ imobil 
evidenţiat în C.F. nr. 304591, nr. Cad. 1360

7. Proiect de hotărâre privind  neexercita-
rea dreptului de preempţiune pentru achi-
ziţionarea imobilului situat în extravilan 
în perimetrul sitului arheologic ,,Așezare 
necropola daco-romană de la Sântana, cod 
LMI: Ar – I – S – A – 00455 imobil eviden-
ţiat în C.F. nr. 306475, Nr. Cad./Top 306475

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcţiona-
re a aparatului  de specialitate al primarului 
din cadrul Primăriei orașului Sântana

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
proiectului  de organizare a reţelei școlare 
la nivelul orașului Sântana și satului apar-
ţinător Caporal Alexa , pentru  anul școlar 
2016 – 2017

10. Proiect de hotărâre privind recti� ca-
rea  bugetului local al orașului Sântana   pe  
anul 2015

11. Proiect de hotărâre privind modi� -
carea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și de ca-
nalizare prin actul adițional 

12. Proiect de hotărâre privind însușirea 
drumurilor agricole situate în extravilanul 
orașului Sântana în vederea întabulării lor 
în Cartea Funciară.

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SÂNTĂNENI!
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Poliția Sântana atrage atenția!
Campania “Sprijină un 

copil să vină la școală!”, în-
cepută anul acesta în luna 
octombrie a ajuns la final.

În săptămâna 7-11 de-
cembrie a.c. , cu spijinul 
Serviciului de Asistenţă 

Socială, am împărţit îm-
brăcăminte, încălţăminte, 
rechizite școlare și produ-
se de igienă unui număr de 
aproximativ 80 de copii cu 
dificultăţi materiale.

Primăria Sântana

„Sprijină un copil
 să vină la şcoală!”Pentru prevenirea unor evenimente nedorite în 

perioada sărbătorilor de iarnă Politia Oraşului 
Sântana vă informează asupra aspectelor leg-
islative care reglementează şi sancţionează 
regimul de deţinere, comercializare şi folosire 
a articolelor pirotehnice, după cum urmează :

În conformitate cu prevederile H.G. 1102/2014 
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea 
la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, 
acestea se clasi� că după cum urmează:

Articolele pirotehnice de divertisment la rân-
dul lor se clasi� că în următoarele categorii:

a) categoria FI: articole pirotehnice de divertis-
ment care prezintă un risc foarte scăzut şi un 
nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate 
utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele 
pirotehnice de divertisment destinate utilizării 
în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

b) categoria F2: articole pirotehnice de di-
vertisment care prezintă un risc scăzut şi un 
nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate 
utilizării în exterior în spaţii restrânse;

c) categoria F3: articole pirotehnice de di-
vertisment care prezintă un risc mediu, care 
sunt destinate utilizării în exterior în spaţii de-
schise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este 
dăunător sănătăţii umane;

d) categoria F4: articole pirotehnice de di-
vertisment de mare risc, cunoscute sub denu-
mirea de “articole pirotehnice de divertisment 
de uz profesional”, care sunt destinate utilizării 
exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel 
de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

Articolele pirotehnice de scenă se împart în 
următoarele categorii:

a) categoria TI: articole pirotehnice pentru 
utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

b) categoria T2: articole pirotehnice pentru 
utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării 
exclusiv de către pirotehnicieni.

Alte articole pirotehnice se clasi� că în 
următoarele categorii:

a) categoria PI: articole pirotehnice, altele 
decât articolele pirotehnice de divertisment şi 
articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un 
risc scăzut;

b) categoria P2: articole pirotehnice, altele 
decât articolele pirotehnice de divertisment şi 
articolele pirotehnice de scenă, care sunt desti-
nate manipulării ori utilizării exclusiv de către 
pirotehnicieni.

Limite de vârstă
Articolele pirotehnice de divertisment din cat-

egoria FI pot �  puse la dispoziţie pe piaţă numai 
persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Articole pirotehnice de scenă din categoria TI 
şi alte articole pirotehnice din categoria PI pot 
�  puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor 
care au împlinit vârsta de 18 ani.

începând cu data de 1 iulie 2015, corespondenţa 
între articolele pirotehnice clasi� cate conform 
prezentei hotărâri şi cele prevăzute la art. 7 
din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu 
modi� cările ulterioare, în formă prescurtată, 
este după cum urmează:

a) FI, F2, F3 şi F4 pentru articolele pirotehnice de 
divertisment din categoriile 1, 2, 3 şi, respectiv, 4;

b) TI sau T2 pentru articolele pirotehnice de 
scenă din categoria TI şi, respectiv, T2;

c) PI sau P2 pentru alte articole pirotehnice 
din categoria PI şi, respectiv, P2.

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta 
şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice 

au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea in-
spectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau 
inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora 
îşi desfăşoară activitatea, după caz.

1. Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte persoane ju-

ridice autorizate decât articole pirotehnice din 
clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole 
pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. 
Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 
pot �  comercializate către populaţie tot timpul 
anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice 
de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este 
permisă numai în condiţiile în care există acor-
dul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii 
de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipi-
ului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean 
de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază 
se execută jocurile respective.

2. Persoanele � zice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, 

importa, folosi sau executa orice altă operaţiune 
cu articole pirotehnice din clasele/categoriile 
2-4, P.2 şi T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din 
clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le 
pot confecţiona, importa sau comercializa.

3. Folosirea articolelor pirotehnice SE INTER-
ZICE în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perio-
adelor autorizate, precum şi a evenimentelor de 
interes local, naţional sau internaţional, în baza 
aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de 
construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri 
şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 
niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile 
electrice de înaltă tensiune, de locurile de de-
pozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau 
solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută 
de reglementările în vigoare pentru obiectivele 
chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective 
care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii 
de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de 
pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei 
rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise 
cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu 

modi� cările ulterioare
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu în-

chisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice 

efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din 

categoriile 1 şi PI către persoane care nu au îm-
plinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a ar-
ticolelor pirotehnice destinate a �  utilizate de 
către pirotehnicieni.

De asemenea, colectivul Poliţiei Oraş Sântana 
urează cetăţenilor oraşului Sărbători Fericite, 
pace în su� et şi bucurii. 

La Mulţi Ani !

Noi câștigători 
la tombola Lucky

Câștigătorul tombolei Lucky din luna octombrie este dom-
nul Budișan Mircea din Caporal Alexa, iar câștigătorul din 
luna noiembrie este domnul Selegean Avram din Sântana. 
Pe această cale le transmitem felicitări și dorim tuturor celor 
care vor participa și de acum înainte mult noroc!

Principalul scop al acestei 
acţiuni a fost stoparea sau 
reducerea la maxim a po-
luării atmosferice cu fumul 
rezultat din arderea frunze-
lor la stradă. Un alt scop a 
fost acela de a veni în spriji-
nul  cetăţenilor care doresc 
să se debaraseze cât mai 
comod de resturile vegetale 
din gospodărie.

La � nalizarea acestei acţi-
uni desfășurate pe parcursul 
a două luni putem spune că 
strângerea resturilor vegeta-
le a fost un succes.Alături de 
cele două tractoare, cu echi-
pa, au fost și echipajul de gar-
dieni ai orașului care au in-
tervenit sancţionând cazurile 
de nerespectare a legii.

Primăria Sântana

Strângerea resturilor vegetale. 
un succes răsunător!

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SÂNTANA

face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul 
de valabilitate al actului de identitate , astfel încât să nu 
devină contravenienţi ai legii.

Titularii actelor de identitate a căror valabilitate expiră 
au obligaţia de a solicita eliberarea unui nou document, 
înainte cu maxim 180 zile și minim 15 zile înainte de ex-
pirarea acestuia. 

Primăria Sântana

Schimbare de consilieri PNL  
domnul Brad Ioan

Sfârşitul de an aduce o schim-
bare în structura consiliului local 
al oraşului. În urma retragerii din 
motive personale a domnului Vasile 
Niţă, locul rămas vacant a fost ocu-
pat de domnul Ioan Brad membru al 
Partidului Naţional Liberal.

Domnul Ioan Brad este născut în 
satul Caporal Alexa în 12 februarie 
1951. A urmat școala generală din 
satul natal, iar din 1966 Liceul de 
Cultură Generală din Sântana. Mai 
apoi, între 1970 și 1975 a fost stu-
dent al Facultății de istorie și fi lo-
zofi e secția istorie a Universității 
Babeș-Bolyai  din Cluj-Napoca.

Este profesor de istorie, profesând 
în mai multe școli inclusiv în satul 
său natal. Începând cu anul școlar 
1988-1989 deservește fără întreru-
pere catedra de istorie al Scolii Gim-
naziale „Sfânta Ana”.  Soţia dum-
nealui, doamna Brad Viorica, a fost 

profesor de fi zică al aceleaşi şcoli din 
1980 până la pensionare. 

Este membru PNL Sântana, iar la 
alegerile locale din 2012 a fost tre-
cut pe lista de consilieri PNL pentru 
consiliul local.

 Legat de acest eveniment, dom-
nul profesor Brad ne-a declarat: ” Îi 
asigur pe cetățeni că îmi voi da tot 
interesul pentru bunul mers al tre-
burilor în orașul nostru”.

Îi urăm succes domnului profesor! 
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În 1998, d-nul Aurel Ardeu a por-
nit o frumoasă iniţiativă, pentru a 
veni în sprijinul familiilor nevoiaşe 
pentru a le asigura o masă caldă 
la prânz. Fiind în acea perioadă 
profesor suplinitor de lb. engleză 
a putut observa că familiile unora 
dintre copii nu au posibilitatea de 
a le pune pachet la şcoală.

A luat atunci o iniţiativă familiară 
şi susţinută din partea lui şi a 
soţiei. A început cu 15 copii, fără 
sprijin din exterior, apoi cu sprijin 
fi nanciar şi material din Anglia, 
Danemarca şi mai apoi, din 2000 
din Germania, prin intrarea în 
parteneriat cu d-nul Wolfgang 
Kriesemer, iar de 15 ani şi cantina 

funcţionează prin sprijinul aces-
tuia.

O contribuţie majoră a adus şi 
Consiliul Local din acea perioadă 
şi primarul Constantin Ciurel, care 
au oferit curtea şi etajul clădirii în 
care funcţionează acum şi în care pe 
vremuri funcţiona primăria comunei.

În colaborare cu d-nul Kriesemer 
au reuşit să construiască un maga-
zin în curtea clădirii, prin interme-
diul căruia se asigură cheltuielile 
de funcţionare pentru cantina 
socială.

În prezent primesc o masă zilnică 
în jur de 50 de asistaţi.

Din 2014 cantina a fost mutată 
la parter fi ind amenajat un spaţiu 
care să corespundă normelor 
europene, urmând ca numărul 
asistaţilor să crească.

Pe lângă masa de prânz se oferă 
îmbrăcăminte nu numai acestor 
familii ci şi altora care solicită ajutor.

Cei interesaţi să sprijine această 
acţiune îşi pot oferi ajutorul fi nan-
ciar sau material la sediul din str. 
M. Eminescu, nr. 49 (lângă brutăria 
Romgera).

Pentru că vremea a permis, a 
continuat și programul de mo-
dernizare a străzilor din bugetul 
primăriei. Au fost asfaltate stră-
zile Oituz (1154 m), Liliacului 
(320 m), Lalelelor (324) și Du-
dului (300 m). Lucrările au fost 
executate conform proiectului, 
prin scari� care, pietruire și tur-
narea unui singur strat de asfalt. 
Pe strada Oituz întrucât în urma 
testelor efectuate s-a dovedit că 
structura rutieră existentă are 

capacitatea portantă su� cientă, 
au fost făcute doar lucrări de 
plombare a gropilor și ulterior 
a fost turnat un covor asfaltic 
de minim 4 cm grosime și 4m 
lăţime. Din considerente ce ţin 
de intensitatea tra� cului și de 
costuri , s-a decis că această so-
luţie este cea mai avantajoasă. 
Pentru a face strada mai lată ar 
�  trebuit săpată o casetă cu lă-
ţimea de 0,75 m și adâncimea 
de 0,5 m atât în stânga cât și în 
dreapta drumului, casetă care 
ar �  trebuit umplută cu piatră și 
apoi asfaltată, lucru ce ar �  dus 
la o creștere considerabilă a pre-
ţului cu efecte pozitive minime 
pentru tra� cul rutier. Pentru 
toate aceste străzi au rămas de 
� nalizat doar acostamentele de 
piatră pe o lăţime de 0,5 m de o 
parte și de alta a drumului.  

Se lucrează în continuare la 
pregătirea structurii rutiere 
pentru asfaltare pe strada Ze� -
rului, urmând ca dacă tempera-
tura va �  de minim 5 grade să se 
toarne și aici asfatul.

17 ani de Cantină socială

Administrația locală încheie anul 2015 în forță!
Lună de lună se derulează lucrări de moderni-

zare a orașului, fără a prea exista timpi  morți, 
ceea ce ne arată că avem o administrație locală 
care utilizează  cu e� ciență maximă � ecare zi 
de lucru pentru implementarea unor proiecte 
necesare dezvoltării Sântanei. 

Vedem acest lucru inclusiv prin lucrările care 
s-au executat, iar la unele se lucrează încă și pe 

� nalul acestui an 2015. 
Sunt șantiere deschise în oraș, în unele locuri 

se fac ultimele � nisaje, iar în alte locuri se tra-
ge tare pentru a fructi� ca cu folos � ecare zi cu 
vreme bună!

Nu se precupețește nici un efort, nu se pierde 
nici o oportunitate pentru a derula lucrări de 
modernizare în Sântana și Caporal Alexa!

Alte patru străzi sunt asfaltate

Noi trotuare 
construite!

Lucrările de refacere a trotu-
arului de pe strada Păltinișului 
au fost � nalizate. Au fost reali-
zaţi 139 m liniari prin pavarea 
cu pavele de la fabrica din Ca-
poral Alexa.

Noi pași în construcția capelei
S-au realizat progrese vizibile 

în construcția capelei, lucrare 
solicitată de sântăneni și care 
iată, astăzi decurge conform 
plani� cării, noua capelă � -
ind preconizată să � e dată în 
folosință în primăvara anului 
următor.

Deocamdată se muncește 
de zor pentru � nalizarea 
construcției!

Un liceu modern pentru sântăneni Investițiile implementate 
prin proiectul european de 
reabilitare a clădirii liceului 
au avut rezultatele scontate, 
� ind realizate o multitudine 
de lucrări de modernizare a 
acestei importante instituții 
de învățământ din Sântana: 
izolarea și reabilitarea exte-
riorului, iar acum se lucrea-
ză la renovarea interioarelor 
clădirii, inclusiv prin ame-
najarea unor grupuri sanita-
re noi.

Totul, pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de 
învățământ elevilor sântă-
neni!

Ultimele fi nisaje la parcarea 
bisericii Sântana II

S-au derulat lucrările de 
� nisare a parcării constru-
ite la Biserica Ortodoxă 
Sântana II, � ind realizate 
retușurile � nale, astfel în-
cât putem spune că avem 
la Sântana o nouă parcare 
pavată, utilă, dar și estetică, 
în ton cu așezarea zonală.


