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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Doresc să scot în evidenţă utilitatea discuţiilor avu-
te anul acesta cu cetăţenii pe marginea stabilirii 
priorităţilor oraşului. Părerile acestora s-au supra-
pus în mare măsură cu ceea ce ne-am propus la ni-

velul conducerii oraşului, însă au fost aduse în dis-
cuţie alte aspecte utile pe care bineînţeles 

că le-am apreciat. La urma urmei, aceleaşi 
obiective pe care mi le-am dorit pentru 

oraş, ca simplu cetăţean, mi le doresc a 
fi realizate şi din funcţia de primar. 
La puţin timp după alegeri, ne-am 
confruntat cu un subiect destul de de-
licat când s-a pus în discuţie oportuni-
tatea construirii unei case de cultură, 

al cărei proiect era deja făcut de fosta administraţie. Subliniez că nimeni 
nu e împotriva realizării unei asemenea investiţii de care să beneficieze 
oraşul nostru. Considerăm doar, că această investiţie nu este prioritatea 
momentului. De altfel şi marea majoritate a locuitorilor oraşului au adus în 
discuţie pe primul plan asfaltarea şi repararea drumurilor. Construcţia ca-
sei de cultură ar costa conform proiectului aproximativ 6.000.000 lei, adică 
60 de miliarde de lei în bani vechi. Cu această sumă este posibilă asfaltarea 
a aproximativ 25 km de drumuri orăşeneşti. După 23 de ani de la revolu-
ţie, în Sântana şi Caporal Alexa, din cei 74 km de străzi, este asfalt doar pe 
9,5 km (13 %), pe cele două drumuri judeţene, pe strada Ghioceilor până la 
Gară şi pe strada Unirii. 
Din acest motiv suntem constrânşi să luăm o decizie radicală. Asfaltarea dru-
murilor este obiectivul prioritar al acestui mandat, urmând ca ridicarea casei 
de cultură să rămână în atenţia noastră.  
Ne dorim cu toţii să vină vremea în care vom putea să circulăm civilizat pe 
drumuri decente, nu prin gropi. 
Îmi doresc ca în patru ani să devenim un oraş adevărat, cu cel puţin 30 
km de drumuri asfaltate, canalizare pe 80% din lungimea străzilor, cu un 
ştrand şi, de ce nu, cu o casă de cultură modernă. Toate însă la timpul lor.

Primar,
 Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Între casă de cultură şi drumuri

Fie ca lumina Sfântă a acestei mari sărbători, să vă călă-
uzească paşii, să vă aducă sănătate şi fericire care să dăi-
nuie veşnic în preajma voastră. Un Paşte fericit alături de 
cei dragi!
Ein Gesegnetes Osterfest und den Frieden des Auferstan-
denen Heilandes, wünscht allen Gläubigen Pfarrer Barjak 
Ladislau!

Părintele Ladislau Barjak
Biserica Catolică SântanaU n  a l t f e l  d e  v a l o r i !

, , F l o r i c e l e  d i n  S â n t a n a ”
e d i ţ i a  a  X I I - a ,  2 0 1 3

I n t e r v i u  c u  u n  j u r n a l i s t
- Cum a ajuns Alina Matiş, din Sântana, co-
lega celebrului Cristian Tudor Popescu la un 
cotidian atât de prestigios ca şi Gândul?
- Nu cred că se pune problema originilor. În 
zilele și societatea în care trăim, se ajunge 
oriunde și poți face orice atât timp cât nu îți 
limitezi orizonturile și muncești mult. Am 
ajuns aici, la Gândul, pe pași, ca să zic așa. Cel 
mai mare a fost cu siguranță cel al plecării din 
Arad, unde îmi încercasem mâna făcând presă 
locală. Mutarea în București, pentru facultate, 
a fost momentul decisiv al vieții mele. Nu a 
fost ușor, am muncit în tot felul de zone ale 
presei scrise în ultimii cinci ani, ceea ce cred 
că m-a ajutat când am ajuns la Gândul, unde 
acum sunt editor de politică externă. Cât despre 
domnul Popescu, este, într-adevăr, o onoare să 
fac parte din aceeași redacție ca dumnealui, 
să comentăm uneori împreună evenimente de 
politică externă la emisiunea noastră, Gândul 
Live. Ceea ce vreau să subliniez, însă, este 
că am norocul de a fi într-o redacție cu foarte 
mulți oameni buni, jurnaliști excelenți – fiecare 
pe domeniul lui. Sunt mulți oameni de la care 
învăț zi de zi, oameni cu care, în fond, petrec 
mai mult timp decât cu oricine din viața mea. >>> pag. 4

PAŞTE FERICIT!
Colectivul Primăriei oraşului Sântana doreşte tuturor credin-
cioşilor catolici “Paşte Fericit!” alături de cei dragi! Fie ca Săr-
bătoarea Sfântă a Învierii Domnului să vă inunde sufletul de 
pace şi credinţă şi să vă aducă multă sănătate şi fericire!

Primăria Sântana

Frohe Ostern!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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Altfel de valori - Interviu cu jurnalista Alina Matiş

Rezumat şedința ordinară a Consiliului Local al oraşului Sântana din data de 19.02.2013:

- Cum este sa fii jur-
nalist în Romania, as-

tăzi?
- Nu este deloc ușor. Nu avem o mese-

rie ușoară. Eu am început să lucrez în presă 
într-un moment de tranziție – tocmai mu-
rea presa scrisă. Spun „scrisă” în sensul de 
tipărită. Era un cu totul alt tip de presă când 
am început eu, la Adevărul de Arad-acum 
Jurnalul Arădean: felul în care se scria, se 
titra, tehnicile de colectare a informațiilor, 
subiectele considerate știri și așa mai de-
parte. Mi-e dor uneori de stilul acela. În 
online, însă, ai avantajul că totul e în timp 
real. Febra aceasta a jurnalismului pe care 
o vedem în filme e cât se poate de adevă-
rată în presa online și în televiziune. Ce re-
gret la situația actuală a presei e că fonduri-
le redacțiilor sunt tot mai limitate și, de aici, 
sunt oameni din ce în ce mai puțini, care 
acoperă zone uriașe. În presa „clasică”, des-
pre care am învățat eu la facultate, la maste-
rat, totul e pe microspecializări. În realitatea 
anului 2013, eu acopăr tot ce ține de politică 
externă, de evenimente internaționale (de la 
alegeri în SUA la noul papă) și, mai nou, mă 
ocup și de Armată. E mult și cine crede că 
poți fi expert în toate se înșeală. Acum, noi, 
jurnaliștii trebuie să știm câte puțin din tot 
– dar nu apucăm să știm totul despre ceva. 
O ultimă problemă ar fi ura utilizatorului de 
Internet. Văd la comentariile articolelor, la 
editorialele mele, pe pagina de Facebook – 
toată lumea aruncă vorbe mult prea grele, 
critici nefondate și răutăți gratuite. E, poate, 
o chestiune de maturizare a publicului.

- De ce jurnalism? Ce te-a împins/influ-
enţat către această carieră?

- În viață, cel puțin la început – copilări-
le, adolescență - , vrei să îți urmezi modele-
le. Iar eu am avut multe modele. Am avut o 
învățătoare minunată, pe doamna Ilica, pe 
care sunt convinsă că o știu toți sântănenii, 
așa că, până prin clasa a V-a, am vrut să fiu 
învățătoare. Pe urmă, l-am avut patru ani 
la catedră pe domnul Bonț, un profesor și 
un om de la care am învățat enorm și care 
mi-a „atins” mult viața. Așa că am vrut, o 
vreme, să ajung profesoară de limba româ-

nă. Pe urmă, am vrut să scriu. La începutul 
liceului, însă, eram deja suficient de matură 
încât să îmi dau seama că, în România, nu 
poți trăi doar din plăcerea scrisului. Unde-
va, prin clasa a IX-a, le-am spus părinților 
mei că o să plec la facultate la București, să 
studiez jurnalismul. Patru ani au crezut că 
îmi va trece. Nu a fost așa. Ca să fiu sigură 
că vreau asta, am stat un an și ceva la Jurna-
lul Arădean, unde am cunoscut un jurna-
list extraordinar, pe domnul Doru Sinaci, pe 
atunci redactor-șef adjunct. El cred că mi-a 
confirmat că asta trebuie să fac.

- Care ar trebui să fie calităţile unui jur-
nalist?

- Sunt multe păreri, sunt multe lucrări de 
specialitate pe tema aceasta. Până la urmă, 
cred că totul se rezumă la curiozitate, pasi-
une, putere de muncă, foarte multă cultură 
generală și niște talent scriitoricesc. 

- De ce ai ales să profesezi în Bucureşti, şi 
nu în Arad/Timişoara?

După cum v-am spus deja, încercasem 
presa locală. Am învățat multe cât am mun-
cit în Arad, dar pur și simplu am vrut să vin 
în București, întâi la facultate, pentru că Fa-
cultatea de Jurnalism și Științele Comuni-
cării din cadrul Universității din București 
era, cel puțin atunci, cea mai prestigioa-
să din țară în acest domeniu. Aici e centrul 
presei. În plus, nu se face politică externă în 
presa locală. 

- Ce obstacole ai întâmpinat şi cum le-ai 
depăşit?

- Au fost multe, de la obstacole sociale pre-
cum absența unui loc la cămin, în anul I de 
facultate, la obstacole economice – falimen-
tul ziarului Gardianul, la care am muncit în 
urmă cu vreo patru ani. Nu e cazul să mă 
plâng. Așa sunt toate începuturile.

- Ce părere ai despre afirmaţia lui Raico 
Cornea (jurnalist TVR cu o frumoasă ca-
rieră de peste 20 de ani): “În presă, oricine 
ar vrea să scrie editoriale.”?

- Pentru mine, jurnalismul de opinie e cel 
mai greu. Îmi e mai ușor să fac o anche-
tă sau o analiză de politică externă decât 
să scriu un comentariu la Gândul. Fug cât 
pot de mult de capcana „părerologului” sau 

„băgătorului de seamă”, cum se mai zice pe 
la noi. E și o chestiune de respect. Scriu edi-
toriale într-o rubrică în care publică dom-
nul Cristian Tudor Popescu, doamna Lelia 
Munteanu, senior editor Gândul, sau Flo-
rin Negruțiu – redactorul-șef. Cazi în peni-
bil dacă nu ai decât păreri, mai ales că poli-
tica externă e un domeniu destul de rigid. 
Trebuie să ai argumente, trebuie să știi să le 
arăți oamenilor contextul, de ce îi afectează 
și pe ei cine știe ce decizie greu de înțeles a 
Comisiei Europene.

- Spre ce se îndreaptă jurnalismul autoh-
ton?

- Spre o „părerologie”, spre o obsesie a 
Breaking News-ului. Nu îmi place ce se în-
tâmplă acum și încercăm, la Gândul, să 
ținem cât mai mult direcția și să nu o luăm 
și noi în derivă. Nu e ușor, pentru că te bați 
pe piață cu o nebunie, în acest moment și, 
până la urmă, trebuie să fim o afacere, să 
vindem. Un lucru pozitiv este că se pare 
că și presa românească s-a raliat mișcării 
comunităților media. Începem să constru-
im comunități prin intermediul presei, iar 
aceasta este o putere foarte mare, pe care 
trebuie să avem grijă cum o folosim.

- Ai fost/Eşti implicată şi în proiecte ex-
terne?

- În acest moment, am o bursă de jurna-
lism din partea fostei prime doamne a Sta-
telor Unite, Rosalynn Carter. E un proiect 
de un an pe teme militare, pe care îl reali-
zez împreună cu redactorul-șef de la Gân-
dul, Florin Negruțiu. E o mare onoare și 
împlinire pentru mine să am această bur-
să, alături de numai șase jurnaliști din State-
le Unite. Anul trecut, în septembrie, la înce-
perea anului acestei bruse, am fost în SUA, 
la Centrul Carter, din Atlanta, al fostului cu-
plu prezidențial Jimmy și Rosalynn Carter. 
Nu doar că am avut ocazia să cunosc un fost 
președinte american, dar am avut o serie de 
întâlniri și conferințe acolo cu experți ame-
ricani, cu jurnaliști – de la care am învățat 
multe.

- În ce măsură reuşeşti, la sfârşitul pro-
gramului, să laşi grijile meseriei deoparte?

- Aș spune că e o chestiune de timp să 

învăț asta, dar mă uit la colegii mei mai 
mari, mai experimentați, și nu cred că e po-
sibil. Când stai de multe ori și 16 ore pe zi la 
redacție, nimic nu se mai separă. Muncesc 
la redacție, muncesc pe teren, muncesc de 
acasă. În meseria noastră, dacă ești pasio-
nat de asta și ești profesionist, nu există pro-
gram. Nu contează că e 2 noaptea sau 2 ziua. 
O știre e o știre și trebuie dată. Dar mărturi-
sesc că tânjesc după un program. Mi-aș dori 
uneori să fie totul mai bine separat în viața 
mea și munca să fie muncă, iar viața perso-
nală să fie viața personală.  Dar cred că m-aș 
plictisi repede, totuși, și aș dărâma „gardu-
rile” acestea.

- Există implicare afectivă în această me-
serie?

Nu se poate fără. Și nu cred că ține doar 
de această meserie. Trebuie să te implici, să 
existe pasiune în ceea ce faci, trebuie să faci 
ceea ce îți place.

- Ce planuri de viitor ai?
Deocamdată, vreau să mă eliberez de câ-

teva proiecte. Peste câteva luni, termin un 
masterat de Jurnalism Politic, tot aici, la 
Universitatea din București. De asemenea, 
sper să termin cu succes și bursa din Statele 
Unite. După aceste două praguri, nu mi-am 
planificat nimic, în afară de mai mult timp 
liber. Vreau să vin la Sântana mai des.

- Dacă ai putea să o iei de la capăt, ce ai 
schimba în viaţa ta şi ce nu ai schimba?

Nu am ajuns încă la vârsta regretelor. Sunt 
suma deciziilor mele – e o vorbă pe care o 
consider foarte adevărată. Nu, nu cred că aș 
schimba ceva.

- Ce sfaturi ai da tinerilor care vor să 
meargă pe acelaşi drum?

Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar, dacă 
mă întrebați, cred că e foarte important să 
nu te temi de nou, de schimbare, de pași 
mari. Când ești tânăr, nimic nu e ireversibil. 
Faci o greșeală, se rezolvă. Ai timp să ștergi 
ce nu e bine, ai timp să o iei de la capăt. Ai 
timp să încerci și să tot încerci, până ești 
mulțumit și ajungi pe drumul pe care simți 
că trebuie să fii.

1. S-au adoptat un număr de 12 hotă-
râri de revocare a atribuirii de terenuri 
către beneficiarii Legii nr. 15/2003. Re-
vocările s-au făcut avandu-se în vede-
re faptul că beneficiarii terenurilor nu 
s-au încadrat în termenul legal de înce-
pere a construcţiei.

2. Hotărâre pentru dezlipire a unui 
imobil păşune în mai multe parcele pt. 
a putea fi atribuit în baza legilor fondu-
lui funciar, beneficiari fiind mai multe 
persoane care au sentinţe judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile.

3. Hotărârea de aprobare a criteriilor 
de internare şi asistare la domiciliu a 
copiilor prin Centrul de Zi, după cum 
urmează:

- prioritate pentru familiile cu copii cu 
vârsta între 3 – 16 ani care frecventează o 
formă de învăţământ;

- veniturile pe membru de familie să nu 
depășească sumă de 125 lei/lună;

familiile luate în evidenţă cu boli croni-
ce și au copii în întreţinere;

- familiile care nu beneficiază de aju-
tor social datorită faptului că depășesc cei 
1000 mp teren intravilan în zona urbană 
și 2000 mp în zona rurală;

- criteriile prevăzute la anexa nr.4 din 
Ordonanţa 1291/18.12.2012 cu privire 
la lista bunurilor ce conduc la excluderea 
acordării ajutorului social.

4. S-a afişat la transparență decizi-
onală proiectul de hotărâre cu privi-

re la amplasarea unor bariere la intra-
rea în Piaţa agroalimentară, intersecţia 
străzilor Mihai Viteazu cu Căprioarei, 
după cum urmează:

• închiderea tronsonului de drum a 
străzii Căprioarei între str. M. Viteazu – 
nr. impare (în spatele halei agro) și str. 
M. Viteazu – nr. pare (strada principală), 
în fiecare zi de duminică atunci când se 
desfășoară activitatea de piaţă, între ore-
le 8,00 – 12,00.

• se vor confecţiona 2 bariere din me-
tal care se vor monta în locaţiile menţio-
nate mai sus.

• se vor monta unui indicator cu plăcuță 
adiţională la intersecţia străzilor Căprioa-
rei cu Bicazului, pentru avertizarea șoferi-
lor cu privire la traficul rutier în ziua de 
duminică pe tronsonul menţionat mai sus.

5. Hotărâre pentru aprobarea Criteriile 
pentru acordarea de ajutoare de urgenţă 
pentru persoanele care se află în situaţii 
de necesitate, după cum urmează:

- decesul ambilor părinţi ai copiilor minori,
- Persoanele care nu intră sub incidenșa 

prevederilor Legii nr.416/2001 și care nu 
realizează venituri permanente, sau au 
venituri minime pe economie, care au 
afecţiuni grave de sănătate, pentru medi-
camente, spitalizare, ajutoarele acordan-
du-se persoanelor în cauză sau reprezen-
tanţilor legali prin caseria unităţii,

- situaţiile familiilor în cadrul cărora a 
survenit un deces și sunt în imposibilita-

tea suportării cheltuielilor de înmormân-
tare (persoana decedată care nu benefici-
ază de venitul minim garantat dar și cea 
care nu este inclusă în sistemul de asigu-
rări sociale),

- situaţia familiilor care se află în impo-
sibilitatea de a putea efectua cheltuieli-
le vitale de strictă necesitate,cheltuieli ce 
depășesc bugetul propriu al familiei și a 
căror neefectuare urgenţă ar putea duce 
la pierderea(înrăutăţirea) stării de sănă-
tate a familiei,

- situaţia familiilor care nu pot suporta 
din bugetul propriu cheltuieli ocazionate 
de procurarea tratamentului medicamen-
tos, a internărilor și investigaţiilor medica-
le a membrilor săi (care nu pot fi încadra-
te în categoria persoanelor cu handicap),

- situaţia familiilor singure care nu își 
pot permite efectuarea unor cheltuieli ne-
cesare asigurării unui minim de existen-
ţă și al căror nivel de trai se află sub nive-
lul minim de existenţă (persoane care nu 
beneficiază de o locuinţă proprie și sunt 
găzduite prin diverse adăposturi sau per-
soane a căror locuinţă este atât de degra-
dată încât reprezintă un pericol pentru 
viaţa locatarilor)

- acoperirea unei părţi din cheltuielile de 
înmormântare pentru beneficiarii de ajutor 
social și pentru persoanele marginalizate 
sau cu venituri mici, dacă persoana deceda-
tă nu a avut asigurate contribuţiile la fondul 
asigurărilor sociale și de sănătate, urmașii 

sau apartinatorii acesteia neputand bene-
ficia de ajutor de înmormântare din partea 
altor instituţii, cu condiţia prezentării docu-
mentelor justificative care să reflecte cheltu-
ielile făcute cu această ocazie

- ajutoarele de înmormântare pentru 
beneficiarii Legii 416/2001 privind ve-
nitul minim garantat cu modificările și 
completările ulterioare să se acorde în 
cuantum de 600 lei,

- acordarea de produse alimentare, 
obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii 
de bunuri de strictă necessitate persoane-
lor singure vârstnice sau familiilor nevoia-
șe cu mulţi copii aflaţi în dificultate

- accidente care duc la distrugerea unor 
bunuri(casa, anexe gospodărești) provo-
cate de calamităţi naturale (cutremure, 
incendii, inundaţii, furtuni, alunecări de 
teren, căderi de arbori, grindină) în func-
ţie de gravitatea acestora. 
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ANUNŢ!
Persoanele care şi-au depus dosarele pentru 
ajutorul de încălzire cu lemne, cărbuni şi com-
bustibili petrolieri sunt rugate să se prezinte la 
casieria primăriei oraşului Sântana pentru a-şi 
ridica banii aferenţi lunilor noiembrie, decemb-
rie 2012 şi ianuarie 2013.
Pentru lunile februarie şi martie 2013,  ontra-
valoarea ajutorului de încălzire se va achita după 
data de 10 aprilie 2013.

Serviciul Impozite şi Taxe, Dana Martin



HOTĂRÂREA NR. 70, 
DIN 15.04.2008

Art. 1 - În vederea asigurării unui climat de oridne şi 
linişte publică în oraşul Sântana, pentru promovarea 
unor relaţii civilizate de convieţuire socială, cetăţenii 
au obligaţia de a avea un comportament  civic şi moral 
în spiritul ordinii de drept şi a normelor de convieţuire 
socială.
Art. 2 - Consituie contravenţie, oricare dintre următoare-
le fapte săvârşite cu vinovăţie, dacă prezintă pericol so-
cial şi dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale.

CAPITOLUL I
cu privire la salubritate, menţinerea igienei şi protecţia 
mediului în oraşul Sântanana
Art. 3 - Săvârşirea oricăror dintre următoarele fapte co-
misive sau omisive, constituie contravenţie şi se sanc-
ţionează cu amendă:
a) neasigurarea în permanenţă a stării corespuzătoare 
de curăţenie în incinte, pe terenurile deţinute cu orice 
titlu, precum şi a căilor de acces;
b) neîntreţinerea permanentă a curăţeniei străzilor şi 
trotuarelor din jurul incintelor, caselor particulare, 
în faţa magazinelor de desfacere, a birorurilor sau a 
spaţiilor folosite de agenţii economici, de particulari, 
asociaţii de locatari sau proprietari şi a zonelor verzi 
aparţinătoare acestora;
c) depozitarea pe străzi sau spaţii publice a reziduri-
lor provenite din curăţenirea spaţiilor prevăzte la litera 
b.), a căminelor şi reţelelor de canal, din curăţirea ar-
borilor ornamentali, precum şi nerespectarea strictă a 
graficelor stabilite, pentru ridicarea gunoiului menajer 
pe străzi, de la gospodăriile populaţiei sau persoanelor 
juridice;
d) aruncarea deşeurilor de orice fel ca, hârtii, ambalaje, 

resturi alimentare sau a gunoiului menajer în alte locuri 
decât cele amenajate în acest scop;
e) aruncarea de hârtii, bilete, resturi de ţigări, coji de se-
minţe, sticle, cutii, în săli de spectacole, în parcuri, zone 
verzi sau în oricare spaţii care fac parte din domeniul 
public sau privat al oraşului;
f) murdărirea străzilor şi a altor locuri publice prin spă-
larea autovehicolelor sau a ambalajelor de orice fel;
g) hrănirea animalelor în faţa locurilor amenajate pen-
tru staţionarea acestora şi neridicarea murdăriei rămase 
după staţionare;
h) depozitarea de materiale organice sau anorganice 
urât mirositoare pe domeniul public;
i) deteriorarea sau distrugerea din culpă a materialelor şi 
obiectelor necesare întreţinerii sau curăţeniei localităţii;
j) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folo-
sesc cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (conform 
art. 9, lit. f.) şi art. 10, litera f.) din O.G. 21/2002);
k) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosa-
bilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul 
gospădăriei, a locurilor de parcare pe care le folosesc 
sau a imobilului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; 
(art. 9, lit. f.) şi art. 10, lit. e.) din O.G. 21/2002)
l) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub 
orice formă, prin activitatea de curăţare, dezinfecţie 
şi deratizare; (art. 9, lit. d.) şi art. 10, lit. e.) din O.G. 
21/2002)
m) depozitarea îngrăşămintelor chimice precum şi a 
altor substanţe periculoase, în apropierea surselor de 
apă sau în alte locuri în care pot deteriora sau distruge 
mediul înconjurător;
n) parcarea pe trotuare de orice fel de vehicul sau au-
tovehicul;
o) să se asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a 
utilajelor la intrarea pe drumurile publice (conform art. 
9, lit. h.) şi art. 10, litera j.) din O.G. 21/2002);
p) circulaţia vehiculelor cu motor pe trotuare si cu bi-
ciclete;
q) intrarea în incinta pieţelor cu biciclete;
r) neintreţinerea pomilor fructiferi, a arborilor şi arbuş-
tilor ornamentali din faţa imobilelor de cei către deţi-
nătorii de orice fel a acestora în aşa măsură încât să 

stânjenească circulaţia pietonală.
s) Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si pode-
telor aferente proprietatii. 
Art. 4  - Contravenţiile prevăzute la art. 3, se sancţio-
nează cu amendă, după cum urmează:
a.) 100 -  500 lei,  pentru persoanele juridice în cazul 
săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 3, literele a.) 
- c.), m.), q.) şi r.) iar pentru persoane fizice între 60 - 
300 lei;
b.) 70 - 100 lei pentru săvârşirea contravenţiiilor prevă-
zute la art. 3, literele d.) şi e.);
c.) 80 - 300 lei pentru contravenţiile prevăzute la art. 3, 
literele f.) - j.) şi p.) săvârşite de persoane fizice iar în 
cazul săvârşirii acestora de persoane juridice între 100 
şi 500 lei;
d.) 100 – 400 lei pentru contravenţia prevazută la art. 3, 
litera k.) l.) şi n.) şi o.) , s. , t., pentru persoanele fizice 
iar în cazul săvârşirii acestora de către persoane juridice 
între 200 şi 500 lei.
Art. 5  - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă între 50 - 100 lei, următoarele fapte:
a.) neluarea măsurilor de prevenire a înmulţirii, stârpire 
a rozătoarelor şi dăunătorilor din gospodăriile proprii 
sau în imobilele deţinute cu orice titlu;
b.) circulaţia animalelor fără însoţitori.
Art. 6  - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă între 100 - 500 lei, următoarele fapte referi-
toare la obligaţia de menţinere a aspectului estetic al 
localităţilor:
a.) depozitarea pe trotuare sau căi publice a mărfurilor, 
ambalajelor, materialelor şi oricăror obiecte ce afectea-
ză imaginea estetica sau care împiedică desfăşurarea 
normală a activităţii sau folosirea căilor conform des-
tinaţiei;
b.) deteriorarea din culpă a obiectelor ornamentale din 
locuri publice sau a altor obicte instalate cu o anumită 
destinaţie;
c.) distrugerea sau degradarea căminelor de vizitare a 
reţelelor subterane, precum şi a receptorilor de canal.
Art. 7  - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă între 100 şi 500 lei poluarea fonică de orice fel 
şi tulburarea liniştii publice între orele 22.00 şi 08.00.
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Starea vremii la început de aprilie!

Începe curăţenia de primăvară!
În perioada următoare, imediat ce vremea va per-
mite, primăria oraşului va demara curăţenia de 
primăvară. 
Rugăm cetăţenii să ne sprijine în acest demers şi să 
îşi facă ordine în jurul locuinţei.
Regulile ce trebuiesc respectate se regăsesc în Ho-
tărârea Consiliului Local nr. 70/2008, pe care o re-
dăm mai jos.
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,,Floricele din Sântana”
ediţia a XII-a, 2013

S-a stins din viaţă celebrul pictor şi desenator Traian Brădean

Cu ocazia zilei de 8 martie, Primăria 
Oraşului Sântana a organizat cea de-a 
XII –a ediţie a concursului de interpretare 
pentru copii ,,Floricele din Sântana “. La 
preselecţia pentru acest concurs s-au în-
scris 19 copii. Concurenţii care au trecut 
de preselecţie au fost repartizaţi pe două 
grupe de vârstă, respectiv 6-11 ani şi 12-15 
ani.      
Juriul a fost format din următorii mem-
bri: primar Daniel Tomuţa, învăţător Ioan 
Ciordaş, interpreta Paula Paşca, profesor 
– consilier educativ Ioana Pătrăuţă, in-
spector cultural Rozalia Paşca şi profesor 
de muzică Amalia Leucuţa. Concurenţii 
au fost acompaniaţi de Laurenţiu Ignat la 
orgă, Paul Paşca la saxofon şi Daniel Ilica 
la acordeon. 
Câştigatorii au primit diplome, vase din 
ceramică şi cărţi. La grupa de vârstă 6-11 
ani, juriul a decis astfel: locul III - An-
dreea Budea, locul II – Nicolas Arabulă şi 
Narcisa Anamaria Paşca, locul I - Cristina 
Borteş, premiul juriului - Iasmina Ilisie.
La grupa de vârstă 12-15 ani: locul III - 
Ioana Bătrân, locul II - Roberta Lup, locul 
I - Lavinia Borteş. Trofeul concursului 
,,Floricele din Sântana “ a fost câştigat de 
Andreea Pătrugan. 
În cadrul  spectacolului  au mai participat, 
Sergiu Rădac la orgă şi Iulia Pelinari la 
chitară, cu o melodie dedicată mamei. Pen-
tru prima dată în faţa publicului au prezen-
tat un frumos colaj de melodii, ,,taraful de 
juniori” format din Marian Danciu la orgă, 
Bogdan Todea la acordeon, Răzvan Roşu 
la saxofon şi Marius Burduhos la saxofon. 
Spectacolul s-a încheiat cu reprezentaţia 
laureaţilor din ediţiile anterioare: Valentin 
Baba, Miruna Mişcoi, Paula Hexan, Gior-
giana Lipovan, Nicoleta Buburuzan, alături 
de formaţia de dansuri populare ,,Jucăuşii” 
şi ansamblul folcloric ,,Busuiocul”. 

Inspector principal
Rozalia Paşca

Traian Brădean s-a născut în oraşul Sântana în 4 
iulie 1927. A fost absolventul Liceului de Artă din 
Timișoara la clasa profesorului Iuliu Podlipny și al 
Universitătii Naționale de Arte București, în anul 
1956, la clasa de pictură a profesorului Alexandru 
Ciucurencu. Până în anul 1987 a fost profesor la In-
stitutul de Arte Plastice din București.
Pictorul și desenatorul român a avut prima expoziție 
personală în anul 1957 la Galeria “Galatea” din 
București, unde a fost felicitat de către maeştrii Cor-
neliu Baba și Cornel Medrea.
Traian Brădean a obţinut numeroase premii şi 
distincţii atât în ţară, cât şi în străinătate, lucrările 
sale aflându-se în muzee din ţară şi străinătate, sau 
în colecţii private.
Artistul comlăuşan s-a stins din viaţă pe data de 15 
februarie 2013. El va rămâne mereu un exemplu de 
talent şi muncă asiduă, un mare artist, un exemlu 
demn de urmat! Dumnezeu să-l ierte!

Oana Nicora

“Traian Brădean este un nume de referinţă 
şi în pictură, chiar dacă crochiurile, 
schiţele şi studiile ni-l recomandă ca fi-
ind cel mai important desenator roman 
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
depăşind rigorile academismului prin ca-
pacitatea de suprindere sintetică a mod-
elului în notaţii de o clipă realizate cu 
siguranţă şi mare uşurinţă a execuţiei sau 
într-o cercetare analitică prin intermediul 
căreia evocă naturaleţea atitudinii per-
sonajelor, căutând întotdeauna nu numai 
idealitatea anatomică a corpului printr-o 
conturare gestuală cu ajutorul liniei, ci şi 
noi modalităţi de expresivizare a formei, 
la fel ca în portrete unde ne demonstrează 
că diversitatea caracterelor umane este 
nelimitată.”

Ana Amelia Dincă
Critic de artă
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Vă prezentăm elevii care au reprezentat cu cinste învăţământul sântănean la olimpiadele şi concursurile şcolare, desfăşurate în acest an. Unii 
dintre ei, prin muncă şi efort, au reuşit să se califice la fazele naţionale, fapt pentru care merită din plin felicitări.

Pe lângă elevii prezentați în imagini-
le alăturate, au mai obținut premii la 
olimpiade și următorii: Novac Maria 
- Clasa a VIII-a G - mențiune la limba 
Germană, Rus Bogdan și Șved Cristina 
- Clasa a XII-a - Premiul III la Religie. 
Din păcate în momentul realizării fo-
tografiilor nu i-am găsit, dar ținem să-i 
felicităm pentru rezultatele obținute.

Elevi cu care ne mândrim - participanții la concursurile școlare

Mihaela Colompar
- istoria rromilor -

Premiul I - faza județeană -
calificată la faza națională

 Ioana  Purtan
- Religie -

Premiul III - faza județeană -

 Daniela Coman
- Concursul „Ionel Teodoreanu” -

Mențiune

 Efraim Colompar
- istoria rromilor -

Premiul II - faza județeană -
 Vasile Dumitru

Premiul III la faza județeană

 Marcel Dobrei
- Poezie -

Premiul I - faza județeană -

 Ioana Trifa
Excelență - secția poezie

Premiul III - secția referate

 Naomi Moroșan
- Matematică - Clasa a XI-a
calificată la faza națională

 Ștefania Șimon
- Matematică - Clasa a XI-a
calificată la faza națională

 Iasmin Henger
- Limba Germană -

calificată la faza națională

 Larisa Lazea
- Limba Germană -

Mențiune

Precizări cu privire la impozitul pe venitul agricol!
Prin Ordonanţa numărul 8/2013, publicată în Monitorul Oficial din 23 ianuarie 2013, s-a introdus impozitul pe venitul agricol. Având în vedere că acesta este de 
interes pentru cei care deţin terenuri şi desfăşoară activităţi agricole, vă prezentăm o parte din capitolul VII din această ordonanţă.

Produse vegetale Suprafaţa
Cereale pana la 2 ha
Plante oleaginoase pana la 2 ha
Cartof pana la 2 ha
Sfecla de zahăr pana la 2 ha
Tutun pana la 1 ha
Hamei pe rod pana la 2 ha
Legume in camp pana la 0,5 ha
Legume in spatii protejate pana la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe pana la 1,5 ha
Pomi pe rod pana la 1,5 ha
Vie pe rod pana la 0,5 ha
Flori si plante ornamentale pana la 0,3,ha

Animale Nr. de capete/Nr. de 
familii de albine

Vaci si bivoliţe pana la 2
Ovine si caprine pana la 10
Porci pentru ingrasat pana la 6
Albine pana la 50 de familii
Pasări de curte pana la 100

Venituri neimpozabile
Art. 72. - (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute 
de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a 
produselor culese sau capturate din flora si fauna sălbatica.
(2) Veniturile definite la art.  71 alin. (1)  sunt venituri 
neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 
Art.  74.   -   (1)   Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul 
fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi 
agricole stabilit pe baza normei anuale de venit,   impozitul fiind final.
(2)Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricola prevăzuta la art.  71 alin.   (1)  
pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligaţia de a depune 
anual o declaraţie la organul fiscal competent,  pana la data de 25 mai inclusiv a 
anului fiscal,  pentru anul in curs.  In cazul in care activitatea se desfăşoară in cadrul 
unei asocieri fara personalitate juridica,  obligaţia depunerii declaraţiei la organul 
fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru indeplinirea obligaţiilor 
asociaţiei fata de autorităţile publice in cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei 
depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecărui 
membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

Definirea veniturilor
Art.  71.  - (1)  Veniturile din activităţi agricole 
cuprind veniturile obţinute, individual sau 
intr-o forma de asociere,  din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole,  
pomicole si altele asemenea;
c) creşterea si exploatarea animalelor,   
inclusiv din valorificarea produselor de
origine animala,   in stare naturala.
(4) Veniturile obţinute din valorificarea 
produselor prevăzute la alin.   (1)   in 
alta modalitate decât in stare naturala 
reprezintă venituri din activităţi 

independente si se supun regulilor de 
impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru 
care nu au fost stabilite norme de venit sunt 
venituri impozabile si se supun impunerii 
potrivit prevederilor cap.  II «Venituri 
din activităţi independente», venitul net 
anual fiind determinat in sistem real,  pe 
baza datelor din contabilitatea in partida 
simpla.  Pentru aceste venituri sunt 
aplicabile regulile de impunere proprii 
veniturilor din activităţi independente 
pentru care venitul net anual se determina 
in sistem real.



Aduce femei deștepte, cum se cade 
și răbdătoare. Bune gospodine, dar 
sunt cam iuți la mânie. Bărbații 
sunt și ei iuți, gata de gâlceavă, dar 
pricepuți la toate.
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Cu BelkinWeMo Switch, poți porni sau opri 
dispozitive electronice din orice parte a casei 
(interior sau exterior). 
Comutatorul WeMo Switch folosește reţeaua 
Wi-Fi existentă pentru a-ți oferi control wire-

less asupra televizoarelor, lămpilor, caseto-
foanelor și multe altele. Descarcă aplicația 
gratuită WeMo, conectează comutatorul la 
o priză din casă și conectează orice aparat la 
acesta. 
Vei putea porni și opri acel aparat folosind orice 
iPhone sau iPad. Vei putea chiar să setezi pro-
grame pentru aparatele tale și să le controlezi 
de la distanță folosind o conexiune la internet 
de pe mobil. 
De asemenea, poți adăuga comutatoare supli-
mentare pentru a controla mai multe dispozi-
tive. Pret: 219 RON [Altex]
Aplicatia Wemo se poate descarca gratuit din 
Apple Store.

Cu stimă, Alin B.

Jack the Giant Slayer
Jack și uriașii

Ecranizare după cartea lui Jo-
seph Jacobs: Jack şi vrejul de 
fasole, cu “accentele” majore 
ale lui Bryan Singer, regizorul 
peliculei.
Un conflict străvechi este pe 
cale să reînceapă atunci când 
fermierul Jack (Nicholas 
Hoult) deschide din greşeală 
un portal prin care uriaşii mi-
tologici pot pătrunde în lumea 
noastră. 
Cateva boabe magice de fa-
sole din vremuri uitate… 
odată udate dau rod într-un 
ritm alert. Rodul lor creşte 
până în nori unde se află şi 
tărâmul uriaşilor.
Uriaşii setoşi de pierirea 
omenirii coboară spre a nimi-
cii şi cucerii tot ce le stă în 

cale. 
Odată ajunse pe pământ, 
răzbunătoarele creaturi o 
răpesc pe frumoasa prinţesă 
Isabelle (Eleanor Tomlinson). 
Tânărul Jack este cel care va 
trebui să conducă misiunea 
de salvare a acesteia şi să 
îi învingă pe uriaşi chiar pe 
tărâmul lor. Pentru a-şi apăra 
regatul şi a o salva pe prinţesa 

de care s-a îndrăgostit, Jack va 
trebui să îi învingă pe neînfri-
catii uriaşi, despre care auzise 
doar din legende.
Un film de nota 6.7 pe imdb.
com. 3D, multe efecte spec-
taculoase şi stropi mici de 
amuzament printre monştrii şi 
decapitări…oricât de sinistru 
ar suna.

 Cele bune, Alin B.

Gadgetul lunii - WeMo 

Filmul lunii

Vorbe din bătrâni 
Aprilie

Zodia taurului 
(10 apr. - 10 mai)

Prier frumos, Mai viforos. Prier 
umed aduce binecuvântare. Negura 
din Aprilie la răsărit și miazăzi e 
semn bun. De tună în Aprilie, nu te 
mai teme de ger. Prier frumos, vară 
furtunoasă. De vor fi flori multe de 
vișine și bune, trage nădejde la vii. 
Prier priește când pluă și ninge. 

RENAȘTERE
Peisajul parcă reînvie
Dup-o lungă hibernare
Verde umed pe câmpie

Luminat de-un mândru soare.

Fluturii dansează-n zare........
Parcă-s zâne din povești

Zumzăind din floare-n floare
O albină aduce vești.

A venit împărăteasa!
Cu alai și zarvă mare
Peste iarna friguroasă

Împrăștiind numai splendoare.

În văzduh se-nalță aburi
Cu miresme-nbietoare.
Ciripit se-aude-n codru,
Cântec de privighetoare.

Hexan Paula
Clasa a VI-a E

Prof. Vuin Melania

Sursa: După calendarul pe 140 de 
ani, editat în anul 1947.
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ANUNȚURI DE LA 
CETĂȚENI

Vând porumb boabe 0,9 lei kg. Tele-
fon: 0754888219 

Vând un hectar de pamânt în oraşul 
Sântana, jud Arad, preţ negociabil. 
Telefon 0744158345

Vând dacia 1310 an 2003+gpl, geam-
uri electrice faţă, deschidere port-
bagaj electrică, IC, jante magneziu, 
cârlig, se poate vedea în Sântana, str. 
Căprioarei nr. 60. Tel: 0753077789 
pret: 4000 ron neg. Maşina arată bine 
şi este îngrijită.

Vând maşina Peugeot Partener 
autoutilitară, an fabricaţie 1997, 
diesel. Preţ 700 Euro neg. Telefon: 
0745333328

Vând volvo s40 la mâna a doua - Com-
bustibil: Benzină - An de fabricaţie: 
1998 - Capacitate motor: 1948 cm3 
- cureaua de distribuţie schimbată - 
genţi de alumiu - casetofon cu depozit 
de 10 CD-uri în portbagaj şi casetă - 
pilot automat - km 144000 - persoană 
fizică - rulaj 14400 - cu trapă automată 
- PREŢ 2300 EURO NEGOCIABIL - 
Pentru orice informaţii sunaţi la tele-
fon: 0756693918

Primăria oraşului Sântana cumpără 
maşină platformă nacelă tip PRB şi 
buldoexcavator.
Telefon: 0257462082

Vând seră cu o suprafaţă de aproxi-
mativ 350 metri pătraţi. Informaţii: 
str:Mihai Viteazu, nr:74. Tel: 0257 
462 237 

Cumpăr 20 de hectare pământ în zona 
Sântana. Rog seriozitate. Nr de tele-
fon 0768660004

Se caută casă de închiriat pe termen 
lung. Informaţii suplimentare puteţi 
obţine de la domnul viceprimar Cor-
nel Gligor la numărul de telefon 0257 
- 462082.

Toate anunțurile 
sunt gratuite!

Cetăţenii oraşului Sân-
tana pot publica în acest 
ziar anunţuri în mod gra-
tuit. Pentru aceasta, sunt 
rugaţi să aducă textul pe 
care doresc să îl facă pu-
blic la sediul primăriei 
(Biroul de Registratură) 
sau să îl posteze pe site-ul 
www.primariasantana.ro

Redacția!

• Au fost identificaţi auto-
rii spargerii gheretei din 
curtea Şcolii Gimnaziale 
Sfânta Ana Sântana din data 
de 25.02.2013, în persoana 
numiţilor S.A. de 15 ani, T.R. 
de 14 ani, T.S. de 16 ani şi T.V. 
de 13 ani, toţi din Sântana, 
care sunt cercetaţi în stare 
de libertate pentru săvârşirea 
infracţiunii de furt calificat.
• Se cercetează în stare de 

libertate numitul M.L. de 
28 ani din Arad care în data 
de 10.03.2013, a sustras o 
bicicletă din curtea locuinţei 
numitului M.I. din satul Capo-
ral Alexa.  
• Au fost aplicate un număr de 
70 sancţiuni contravenţionale 
la OUG195/2002R, în 
valoare de 29500lei şi 4 
sancţiuni contravenţionale 
la L61/1991R, în valoare de 

1000lei.
• Atenţie: Apelarea abuzivă 
ori nejustificată a numărului 
unic de urgenţă 112 se 
sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 
500lei la 1000lei conform 
OUG34/2008.
Comisar Șef Poliţia Sântana, 

Alexandru Cuciula

Dragi cetăţeni,
Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile Primăria 
oraşului Sântana va amâna campania de colectare 
a deşeurilor de origine vegetală (frunze, crengi, 
etc.), pentru data de 05.04.2013. Aceste deşeuri 
vor fi colectate doar dacă frunzele sunt depozitate 

în saci, iar crengile vor fi legate.
Primăria oraşului Sântana mulţumeste pe 
această cale tuturor cetăţenilor care vor sprijini 
această acţiune.

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

Drumul judeţean 791 Ziman-
dul Nou – Sântana a fost dat 
în folosinţă în anul 2008, însă, 
în buna tradiţie românească, la 
scurt timp au apărut şi primele 
probleme, gropile prezente pe 
carosabil constituind un real 
pericol pentru participanţii la 
trafic. Aparţinând de Consiliul 
Judeţean Arad, Primăria Sân-
tana nu are dreptul să intervină 
pentru repararea lui. 

Încă din toamna anului tre-
cut au fost făcute nenumărate 
solicitări pentru plombarea gro-
pilor. În ultimul răspuns primit 
de la Consiliul Judeţean în data 
de 05.02.2013 se precizează că 
secţiunea de drum Zimandul 
Nou – Sântana se va plomba 
în perioada imediat următoare 
cu material frezat din asfalt, 
urmând ca în perioada de 
primăvară, când temperatura 

atmosferică va permite, să se 
plombeze gropile ce vor mai 
apărea cu mixtură asfaltică la 
cald.
Cu toate acestea, ne cerem scuze 
în numele Consiliului Judeţean 
şi rugăm conducătorii auto să 
circule cu atenţie. Vă asigurăm 
că vom continua să facem de-
mersurile necesare pentru reme-
dierea acestei probleme.

Conducerea Primăriei

Ce este colect-
area selectivă?
C o l e c t a r e a 
selectivă este una 
dintre etapele 
reciclării, alături 
de separarea şi 
procesarea unora 
dintre compo-

nentele deşeurilor, în vederea transformării lor 
în produse utile. Aproape toate materialele care 
intră în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, am-
balajele din plastic, cutiile metalice pot face obi-
ectul unui proces de reciclare.
Cum colectăm selectiv?
Pași spre colectarea selectivă
1. Identificaţi deşeurile de ambalaje din locuinţa 
dumneavoastră!
2. Presaţi deşeurile de ambalaje din plastic şi met-
al pentru a economisi spaţiul!
3. Depozitaţi deşeurile de ambalaje SEPARAT de 
gunoiul menajer!
4. Depuneţi deşeurile colectate separat în con-
tainerele din apropierea locuinţei dumneavoastră.
Avantajele colectării selective
Cantitatea de deşeuri pe care o generăm creşte cu 
fiecare produs pe care îl cumpărăm zilnic. Am-
balajele protejează produsele, le diferenţiază şi le 
fac mai atractive. Ele sunt produse în sine, fiind 
utile şi valoroase. De aceea trebuie să le preţuim. 
Îndată ce consumăm un produs, ambalajul său 

devine deşeu de ambalaj.
Deşeurile de ambalaje merită reciclate dintr-o se-
rie de motive:
• economisim energia;
• reducem poluarea;
• scădem cantitatea de gunoi;
• rezultă materie primă secundară;
• conservăm resursele naturale;
• din 10 sticle din plastic reciclate se poate fabrica 
un tricou;
• din 50 sticle din plastic reciclate se poate face 
un pulover;
• din 70 de sticle din plastic sunt suficiente pentru a se 
obţine fibrele din care se realizează un sac de dormit.
“Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim 
raţionali.” Mariana Fulger.

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

Poliția Sântana vă informează:

Drumul judeţean 791 Zimandul Nou - Sântana 

Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor



Începutul de retur a consemnat pentru 
„Unirea” Sântana o vitorie și o remiză. O 
vicotrie pe terenul celor din Tisa Nouă și o 
remiză pe teren propriu cu cei din Păuliș. 

Urmează o deplasare dificilă la UTA II, de 
unde însă sperăm că echipa se va întoarece 
cu toate cele trei puncte puse în joc. În mo-
mentul de față echipa se situează pe locul 
seucnd în clasament. Rămâne de văzut 
dacă vom reuși sau nu să încurcăm Ineul!

  SÂNTĂNEANUL

CMYK
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Vocea cetățenilor!

Noi stații de autobus! Vestiare noi la „Unirea” Sântana!

A început returul!

Am dorit să aflăm părerea cetăţenilor despre spaţiul aflat între amfiteatru şi piaţa agroalimentară (fosta 
groapă). Mai precis, ce consideră ei că ar fi util să se amenajeze în acest loc.

Stan Ileana: 
,,Cred că ar trebui con-
struită o casă de bătrâni.”

Mitroi Elena: 
,,Ar trebui amenajat  
astfel încât sa fie create 
noi locuri de muncă.”

Szollosi Elisabeta:
,,Ar trebui construită o 
şcoală sau un parc.”

Dărăban Maria:
,,Mi-ar plăcea foarte mult să 
se construiasca un parc. Am 
avea nevoie de un loc din 
acesta.”

Hai Ana:
,,Mi-as dori să se deschidă un 
supermarket.”

Szaroși Maria:
,,Ar fi util un parc sau o casă 
de copii.”

Hanţ Doina:
,,Mi-as dori să se constru-
iască un magazin de gen 
mall.”

Deac Viorica: 
,,Ar trebui astupată şi ame-
najat peste un parc frumos 
pentru tineret şi nu numai.”

Dna Maria:
,,Eu cred că ar trebui 
construit un cămin cul-
tural.”

Ocriș Iulia:
,,Ar trebui construit un 
parc. Cred că ar arăta 
bine şi ar fi foarte util 
pentru noi.”

Sabina Ivan:
,,Ar trebui construită o 
casă de copii.”

Printre propunerile cetăţenilor a fost şi amplasarea unor 
staţii de autobus în Caporal Alexa. Acestea au fost con-
struite în atelierul mecanic al primăriei, prin eforturi pro-
prii şi la un cost redus. Sperăm ca acest gen de iniţiativă 
cetăţenească să fie încurajată.

Conducerea primăriei

Preocuparea administrației locale pen-
tru sprijinirea sportului în Sântana se 
vede și din ultimele investiții realizate la 
Baza Sportivă din oraș, unde evoluează 
echipa de fotbal „Unirea” Sântana.

Astfel, au fost amenajate de la zero ves-
tiare noi. Totul a fost gândit pentru a se 
asigura cele mai bune condiții echipei, 
clădirea fiind dotată inclusiv cu încălzire 
centrală.


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

