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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

-A fost prima sală profesională de 
Bodybuilding din Sântana...care a 
fost începutul? 

 -Am în� inţat această sală la mijlo-
cul anului 2009. Începutul a fost unul 
bun, a fost și este conform așteptă-
rilor . Din punct de vedere al dez-
voltării cultului pentru acest sport 
în orașul nostru…, mai avem multă 
muncă dar ceea ce este îmbucurător 
este faptul că tineretul orașului se 
arată tot mai interesat si deschis pen-
tru Bodybuilding si Fitness.

-Pentru cei nefamiliarizați cu aceas-
ta noțiune, ce reprezintă Bodybuil-
ding-ul? 

- Bodybuilding-ul sau culturismul, 
este o activitate � zica prin care prac-
ticanţii acestuia pot să dezvolte o 
musculatura cu o masă pronunţată și 
de� nită, utilizând diverse aparate și 
greutăți libere din dotarea săliilor de 
culturism. Fitness-ul, este un mod 
de viata. Bene� ciile sunt bazate pe 
aceleasi principii ca și în cazul cul-

turismului. Promovează sănătatea 
reducând nivelul de glucide, țesutul 
adipos, duce la o dezvoltare � zică ar-
monioasă, , crește capacitatea orga-
nismului  de a combate oboseala.

-Este multă lume interesată de 
această activitate? 

-În decursul anilor ne mândrim 
cu un număr relativ mare de practi-
canţi ai acestui sport. Oamenii încep 
să înțeleagă tot mai mult bene� ciile 
acestui stil de viata si aleg menţine-
rea sănătaţii.

Să aveți parte de o primăvară
 așa cum vă doriți

Săptămâna viitoare intrăm în luna 
martie, prima lună a primăverii, 
când vom sărbători două zile spe-
ciale: Ziua Mărțișorului și Ziua Fe-
meii.

Ziua de 1 martie este ziua de înce-
put a primăverii, zi în care ne bucu-
răm de apariția primilor ghiocei și 
în care oferim mărțișoare persoane-
lor dragi.

Ziua de 8 Martie este sărbătoarea 
tuturor doamnelor și domnișoarelor, 
o zi specială în care, nu trebuie să ui-
tăm să prețuim ce avem mai scump 
pe lume – mama, � ica, soția, prietena 
și bunica. Totodată, Ziua Femeii este 
ocazia potrivită pentru a ne exprima 
prețuirea și respectul pentru colegele 
de muncă, colegele de școală, pre-
cum și pentru toate colaboratoare-
lor noastre. 

Cu ocazia zilei de 1 Martie vă do-
resc o zi cu bucurie, în care soarele 
să vă îmbrace su� etele în căldură și 
pace iar simbolul zilei, Mărțișorul, 
să vă lumineze zâmbetul.

De 8 Martie urez tuturor doamne-
lor și domnișoarelor ca luna de înce-
put a primăverii să le aducă bucurie, 
speranță și lumină în su� ete, împli-
nirea celor mai frumoase dorințe, să 
le dea putere, sănătate și încredere.

Să aveți parte de o Primăvară plină 
de iubire!

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Cu ocazia Zilei de 1 și 8 Martie, 
vă urăm cu respect, stimate doamne și domnișoare, 

să aveți parte de două zile speciale,
 pline de  împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi 

Două zile de sărbătoare care să vă lumineze inimile
 și să vă umple sufl etul de fericire și căldură . 

La Mulți Ani!
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar,Consiliul Local

Altfel de valori
Interviu cu doamna Ana Czebely,

sportivă și proprietară a sălii
“M 51 Bodybuilding & Fitness by B-FIT”

> pag.4

Talent, cunoștinţe și noroc 
 Cupa orașului la table ediția a V-a

Sâmbătă 17 februarie și dumini-
că 18 februarie, primăria a găzduit 
cea de a V-a ediţie a cupei orașului 
la table. Din cei peste 50 de jucători 

înscriși, doar 45 s-au prezentat la 
mese pentru a câștiga titlul de cam-
pion sau cel puțin pentru a-și con-
� rma valoarea. > pag.5

Fasching la Sântana
Tradiția continuă

Sântana, 13.02.2018: Fasching sau 
Carnaval - serbare organizată de 
învățătoarele și educatoarele de la 
secția germană a Liceului Tehnologic 
„Stefan Hell” - Sântana, eveniment 
extracurricular la care au participat 
cadre didactice împreună cu elevi de 
la ciclul gimnazial și liceal, alături de 

părinți, bunici și numeroși membri 
ai comunității locale. Organizatorii 
s-au bucurat și de această dată de 
sprijinul Consiliului Local Sântana 
și al brutăriei „Cuptorul vrăjit” din 
Sântana, cărora le mulțumește pe 
această cale. > pag.4
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Preotia crestina izvoraste din Hris-
tos si este iubire si daruire, slujire 
deplina a lui Dumnezeu si a seme-
nilor. Preotul iubeste si se jertfeste 
pe sine continuu, la masura la care 
Insusi Mantuitorul a facut-o, dan-
du-Si viata Sa „pentru noi si pentru 
a noastra mantuire”.

Grija esentiala a preotului este 
mantuirea credinciosilor incredin-
tati lui spre pastorire si conducere 
catre fericirea vesnica. El nu are li-
niste si pace in su� et decat atunci 
cand exista liniste si pace intre cre-
dinciosii sai si in su� etul � ecaruia 
dintre ei.

Bucuria preotului este bucuria ce-
lui ce reuseste sa intoarca pe om de 
la moarte la viata, pe pacatos de la 
rau spre bine, de la pacat la virtu-
te. Este bucuria celui ce are darul 
ca, prin cuvintele si faptele sale, sa 
stearga lacrima de pe obrazul celor 
multi si sarmani, sa usureze durerea 
si sa alunge tristetea, sadind in locul 
acestora dragostea si pacea, bucuria 
si armonia. 

Pentru el, nu exista prieten sau 
dusman, apropiat sau strain. Toti ii 
sunt frati, iar el le este tuturor „pa-
rinte”. Impreuna sunt chemati la iu-
bire si mantuire. El nu are dusmani, 
pentru ca este un om al intelegerii, 
care cauta mai presus de toate pacea 
si dreptatea lui Dumnezeu. Si chiar 
si pe cei ce-i vor sau ii fac raul, el 
nu-i priveste cu rautate si razbunare, 
ci asemeni Mantuitorului pe Cruce, 
se roaga pentru intoarcerea si ierta-
rea lor. El are puterea sa astepte cu 
rabdare, pana in ultimul ceas in-
toarcerea lor, cu aceeasi dragoste si 
speranta, ca la inceput. De aceea, el 
nu se razbuna, ci iarta, nu pedep-
seste, nu judeca si nu osandeste, ci 
se roaga. Se roaga mai intai pentru 
ca Bunul Dumnezeu sa-i daruiasca 
rabdare si intelepciune, iar pentru 
„dusmanii” sai se roaga ca Dum-
nezeu sa le dea gand de pocainta si 
dorinta de mantuire. Pe acesti „ade-
versari”, el  nu-i priveste ca pe niste 
rivali, ci ca pe niste frati suferinzi, ce 
trebuie negresit ajutati, ca pe niste 

semeni a� ati in neputinta de a iubi 
si ierta, de a vedea realitatea asa cum 
trebuie sa � e ea, din punct de vedere 
duhovnicesc, ca pe niste semeni care 
se opun sau tagaduiesc evidenţele. 

Preotul cauta sa vesteasca si sa 
puna in lucrare iubirea crestina, 
chemand si indemnand la iubire tot 
mai curata si mai inalta. El ne arata 
ca lumea aceasta este expresia iubirii 
in� nite a lui Dumnezeu si de aceea 
ea trebuie sa se transforme intr-un 
spatiu al iubirii, intr-un univers al 
dragostei. 

Preotia este o misiune sacra, o mij-
locire intre om si Dumnezeu. Nu se 
poate concepe viata religioasa-mo-
rala sau mantuitoare fara preot asa 
cum nu se poate concepe turma fara 
pastor, sau educatia fara profesor. 
De aceea preotul este esential, nece-
sar si indispensabil.

Iata cum infatiseaza marele scriitor 
francez Lamartine rostul unui pre-
ot in mijlocul lumii si al vietii:”In 
� ecare parohie exista un om care e 
al tuturor, care e chemat ca martor, 
ca sfatuitor si ca s� ntitor in cele mai 
solemne acte ale vietii omenesti. Un 
om fara de care nici nu ne nastem, 

nici nu murim; care te primeste de 
la sanul mamei si nu te paraseste de-
cat in groapa, care binecuvinteaza 
sau s� nteste leaganul, patul conju-
gal, nasalia mortii si cosciugul; un 
om pe care copilasii se obisnuiesc 
sa-l iubeasca si sa se teama � reste 
de el; un om pe care necunoscutii 
il numesc parinte, un om inaintea 
caruia crestinii isi aduc marturisi-
rile lor cele mai grele, lacrimile cele 
mai secrete; un om care prin rostul 
lui e mangaietorul tuturor durerilor 
omenesti, care vede batand la usa 
sa pe sarac si pe bogat; cel bogat ca 
sa-si lase pe ascuns milostenia, cel 
sarac ca sa primeasca fara sa se ru-
sineze; un om care, ne� ind de nici 
un rang social, tine deopotriva de 
toate clasele, de clase nevoiase prin 
viata lui saraca si prin umilinta nas-
terii, de clasele inalte prin educatia 
si stiinta lui; in sfarsit, un om care 
stie toate, care are dreptul sa spuna 
tot si al carui cuvant cade de sus asu-
pra mintii si inimii omului, prin au-
toritatea dumnezeiestii lui misiuni. 
Acest om este preotul.”

Diacon Adrian Crainic

Despre lucrările de cadastrare

Ca urmare a 
modi� cările adu-
se Legii cadastru-
lui și a publicită-
ţii imobiliare nr. 
7/1996, prin Le-
gea nr. 150/2015, 
s-a  instituit Pro-
gramul naţio-
nal de cadastru 
și carte funciară 
(PNCCF) în sco-
pul înregistrării 
gratuite a imobi-
lelor în sistemul 
integrat de cadas-
tru și carte funci-

ară, realizării pla-
nului cadastral al 
imobilelor și des-
chiderii cărţilor 
funciare la nive-
lul tuturor unită-
ţilor administra-
tiv-teritoriale. 

Lucrările de în-
registrare siste-
matică se efectu-
ează la nivel de 
unitate adminis-
trativ teritorială 
(UAT) și nu la so-
licitarea persoa-
nelor � zice sau 

juridice.
În cadrul acestui 

program, propri-
etarul/ poseso-
rul/ deţinătorul 
imobilului este 
bene� ciarul, dar 
nu este cel care 
iniţiază efectua-
rea cadastrului. 
O persoană � zi-
că/ juridică poate 
bene� cia de înre-
gistrarea gratui-
tă a imobilului/ 
imobilelor pe 
care le deţine, în 

cadrul PNCCF, în 
momentul în care 
încep lucrările de 
cadastru sistema-
tic în UAT-ul pe 
raza căruia se a� a 
imobilul/ imobi-
lele. Pe măsură ce 
o UAT e inclusă 
în PNCCF, au loc 
acţiuni de infor-
mare a locuitori-
lor. Acestea sunt 
realizate cu spri-
jinul autorităţilor 
administraţiei pu-
blice locale.

Pentru accele-
rarea înregistrării 
imobilelor în sis-
temul integrat de 
cadastru și carte 
funciară, prin pro-
ceduri simpli� cate 
de înregistrare 
sistematică, pre-
cum și creșterea 
numărului imobi-
lelor înregistrate 
în sistemul inte-

grat de cadastru 
și carte funciară a 
fost emisă Ordo-
nanţa de Urgen-
ţă a Guvernului 
nr. 35/2016 pri-
vind modi� carea, 
completarea Legii 
cadastrului și a 
publicităţii imo-
biliare nr. 7/1996. 

Astfel în cadrul 
Programului na-
ţional de cadas-
tru și carte funci-
ară se � nanţează, 
în condiţiile legii, 
și lucrările de în-
registrare siste-
matică ce vor �  
iniţiate de unităţi 
administrativ-te-
ritoriale, având ca 
obiect sectoare-
le cadastrale din 
cadrul unităţilor 
administrativ-te-
ritoriale, care cu-
prind imobile din 
extravilan, indi-

ferent de calitatea 
titularului drep-
tului, respectiv 
proprietar, titular 
al unui drept real 
asupra imobilu-
lui sau posesor. 
(34’2).

Pentru a a� a 
dacă dreptul de 
proprietate asu-
pra terenului va �  
înscris gratuit în 
cartea funciară, 
se pot solicita in-
formaţii primări-

ei localităţii unde 
este situat în pri-
vinţa sectoarelor 
cadastrale care 
vor �  înregistrate 
sistemati

 Primăria
 Sântana

Punct de informare cadastru
Primăria Orașului Sântana –

 Biroul Agricol
Orar : Luni – Vineri     8-12

Acte necesare
1.Copie carte de identitate
2.Copie certificat de deces,

 dacă proprietarul din titlu este decedat
3.Copie legalizată 
(în funcție de caz):

certificat de moștenire, 
contract de vânzare, donație

SECTOR 2:
Tarla  Parcela 
T4 A39
T5 A45
T9 A64
T22 A109
T23 A113
T24 A118
T26 A136
T27 A138
T28 A140
T29 A142
T29 A148
T25 A127

SECTOR 3:
Tarla  Parcela 
T11 A71
T11 A74
T11 A73
T12 A77
T13 A81
T14 A84
T15 A88
T16 A86
T18 A95
T19 A98
T20 A10
T31 A149
T32 A152
T33 A156
T34 A159
T37 A191
T38 A195

SECTOR 6:
Tarla  Parcela 
T1 A1
T2 A18

T2   PS3- PS17
T3 A36
T6 A55
T7 A59
T8 A61
T25 A125
T25 A126

SECTOR 12
Tarla  Parcela 
T89 A379
T89 A385
T87 A393
T89 A389
T89 A385
T89 A405
T90 A399
T90 A408
T91 A414
T92 A418
T93 A421
T94 A423
T95 A426
T96 A430
T97 A432
T98 A435
T99 A440
T100 A445
T102 A448

SECTOR 26
Tarla  Parcela 
T104 A451
T105 A453
T106 A454
T107 A457
T108 A461
T109 A465
T110 A468
T111 A471

Întabulare Gratuită

CE CÂȘTIGI
1. Vei �  înregistrat 

GRATUIT în cadastru 
și cartea funciară.

2. Toată lumea va ști că 
TU ești proprietar.

3. Lași moștenire co-
piilor tăi o proprietate 
SIGURĂ.

4. Poţi obţine credite 

bancare în timp SCURT.
5. Poţi vinde proprie-

tatea ta RAPID și sigur.
6. Ești PROTEJAT de 

orice con� ict legat de 
proprietatea ta.

7. Accesezi mai ușor 
FONDURI EUROPE-
NE

  Primăria Sântana

CE TREBUIE SĂ FACI
1. Mergi la punctul de informare.
2. Mergi la Primărie cu actele de propri-
etate pentru a obţine copii legalizate.
3. Pregăteşte actele necesare intabulării şi 
înmânează-le echipei noastre.
4. Colaborează cu echipa noastră atunci 
cînd va veni la tine, permite-i accesul pe 
proprietatea ta, veri� că datele din � şa de 
date care îţi va �  prezentată.
5. Mergi la Primărie după a� şarea rezul-

tatelor lucrărilor de cadastru şi veri� că 
dacă informaţiile despre proprietatea ta 
sunt corecte.
6. Depune cerere de recti� care dacă datele 
publicate nu sunt corecte. Cererea de rec-
ti� care poate �  făcută în termen de 60 de 
zile de la data publicării documentelor 
tehnice ale cadastrului, la sediul Primăriei 
(Comisia de soluţionare a cererilor de rec-
ti� care).                        Primăria Sântana

C o l ț u l  d e  r e l i g i e : P r e o t u l
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Informații suplimentare 
privind implementarea 

contractului de salubritate.
Orașul Sântana va avea același ope-

rator de salubrizare ca orașele Arad, 
Pecica, Curtici, Pâncota, Nădlac și 
alte 20 de localități din jurul munici-
piului Arad ce fac parte din Zona 1 a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară Sistem Integrat de Gestionare 
Deșeuri Arad.

Operatorul de salubritate a fost sta-
bilit în urma unei licitații organiza-
te de către Consiliul Județean Arad. 
Contractul este pe o perioadă de 5 
ani, cu începere din 24 aprilie, iar ta-
riful acestui serviciu va �  același pen-
tru toate orașele din zonă. 

Primăria nu are competența legală 
de a negocia alți termeni.

Ce este Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară 

Asociatiile de dezvoltare interco-
munitare se constituie între unităţi-
le administrativ-teritoriale limitrofe 
sau din cadrul unui județ în scopul 
dezvoltării în comun a unor sisteme 
comunitare de utilităţi publice, cum 
ar �  apă. canal, salubritate etc. Prin 
intermediul unor asemenea asociații 
se urmărește și atragerea de fonduri 
europene.

În județul Arad, Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară s-a constitu-
it în anul 2008. Prin hotărârea consi-
liului local din acel an (primar-Viorel 
Enache) Orașul Sântana, a fost prin-
tre cele 78 de localități din județ care 
s-au înscris în această asociație. 

În anul 2010, Consiliul Judeţean 
Arad a solicitat și a primit fonduri 
europene prin programul POS Me-
diu în vederea implementării proiec-
tului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor Solide la nivelul între-

gului judeţ, proiect care este în etapa 
de implementare. 

De ce nu se mai poate 
depozita gunoiul la Sântana

Aderarea la Uniunea Europeană a 
produs, printre altele, și obligații re-
feritoare la mediul înconjurător. Ast-
fel, depozitarea gunoiului se poate 
face doar în depozite conforme. Din 
acest motiv, începând cu anul 2011 
au fost închise gropile de gunoi de la 
Sântana, Sebis, Curtici, Nadlac, Pan-
cota, Ineu, Ch. Cris, și Lipova (2017). 
Singurul loc unde se mai poate depo-
zita gunoiul menajer este la Arad. 

Cum colectăm gunoiul?
Implementarea acestui proiect are 

drept scop colectarea selectivă a de-
șeurilor. Operatorul, în acest caz 
Retim, va distribui containerele, pu-
belele și compostoarele achiziţionate 
prin proiect. Pe toată perioada de 
introducere a sistemului de colecta-
re selectivă, RETIM Ecologic Service 
SA va asigura informarea cetățenilor, 
atât din “casă în casă”, în timpul 
activității de contractare, cât și prin 
intermediul campaniilor de infor-
mare și conștientizare ce urmează a 
�  desfășurate în perioada următoare

Tariful nou: 8,35 lei   
Tarif vechi: 7,5 lei

Tariful pentru populație va �  
8,35lei/persoană/lună, iar în mediul 
rural 3,11lei/persoană/lună. Dacă în 
prezent gunoiul se ridică odată pe 
săptămână, noul operator va ridica 
gunoiul de trei ori pe săptămână.

Precizare: până la sfârșitul anului 
2017 tariful a fost 7.5 lei/ persoană/
lună, din care cetățeanul plătea doar 5 
lei, restul de 2,5 lei � ind subvenționat 
de primărie. Noile contracte nu mai 
pot bene� cia de subvenții deoarece 
legea nu permite. 

Pentru persoane juridice
Tariful este  112,75+TVA/lună/me-

tru cub. Deși inițial se stabilise arbi-
trar o cantitate minimă de 1,5 mc/
lună, recent, s-a revenit cu o nouă 
precizare care stipulează că agenții 
economici au posibilitatea de a nego-
cia și renegocia cantitatea de gunoi 
pe care o plătesc în funcție de canti-
tatea de gunoi pe care o produc. Este 
o veste bună mai ales pentru agenții 
economici mici care produc mai 
puține deșeuri.   

Unde se va plăti
Din luna aprilie, taxa pentru gunoi 

nu se va mai plăti la primărie, ci di-
rect către operator, ca și în cazul con-
tractelor de apă, curent, gaz, telefon 
etc. 

Ce se întâmplă cu cei care 
refuză semnarea contractelor?

Legea 101/2006, art 26, obligă au-
toritățile locale să instituie taxe spe-
ciale pentru cei care refuză semnarea 
contractului cu � rma de salubrizare. 
Conform acestei legi, consiliul local a 
adoptat o hotărâre prin care cetățenii 
care refuză semnarea contractelor cu 
� rma de salubritate vor plăti la pri-
mărie o taxă specială de 10 lei/per-
soană/lună. 

Legea 101/2006, art 30, stabilește 
sancțiuni cu amendă de la 5000 la 
15000 lei pentru primăriile care nu 
instituie taxa specială. Aceeași lege 
prevede amendă cu 500-1000 lei și 
pentru persoanele care refuză să în-
cheie aceste contracte. Facem această 
precizare întrucât diverse persoane, 
care nu înțeleg corect mecanismul de 
elaborare a unui act normativ, specu-
lează politic aceste prevederi legale.

De ce se plătește pe număr 
de persoane și nu pe gospodă-

rie?
Pentru că aceasta a fost modalitatea 

stabilită prin caietul de sarcini. Pro-
babil că nici plata pe gospodărie nu 

ar �  mai echitabilă. O casă în care 
trăiesc 6-7 persoane ar trebui să plă-
tească la fel cu una în care trăiesc 1-2. 

De ce nu plătim
 doar cât gunoi producem?

Comisia europeană a cerut Româ-
niei încă din 2013 să introducă  sis-
temul ”plătești pentru cât arunci” 
(pay-as-you-throw), dar schimbările 
repetate de guverne duce la lipsa de 
continuitate în domeniul politicilor 
publice. Actualul ministru al mediu-
lui promite elaborarea unor norme 
pentru implementarea acestui con-
cept. Deocamdată în țară există o 
singură localitate în care mașinile de 
la salubritate sunt dotate cu cântare și 
pubelele cu cipuri. 

Putem să alegem altă � rmă 
de salubritate?

În actuala conjuctură nu. De altfel, 
dacă o altă � rmă ar �  fost capabilă 
să colecteze gunoiul conform no-
ilor cerințe și la un preț mai mic, 
cu siguranță că s-ar �  prezentat la 
licitația județeană.

Există posibilitatea d
e a plăti mai puțin?

Doar dacă printr-o nouă lege se va 
permite primăriilor să subvenționeze 
serviciul de salubritate. Partidul care 
este la putere ar putea face acest lu-
cru. Suntem alături de cei care găsesc 
o altă soluție viabilă și legală.

În cazul în care nu ați semnat noile 
contracte apelați nr. tel.0786 330 143.

Asigurăm cetățenii și agenții econo-
mici că primăria orașului le susține 
interesele în limitele competenței și 
a legii. Administrația orașului și-a 
exprimat obiecțiile legate de anumi-
te prevederi din noile contracte, atât 
către conducerea Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară Arad cât și 
către reprezentantul � rmei de salu-
britate, primind asigurări că acestea 
vor �  rezolvate în mod favorabil. 

 Primăria Sântana

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

T o t u l  d e s p r e  s a l u b r i t a t e a  o r a ș u l u i

„Unirea” se pregătește de începerea returului
Dan Cuedan este în pregătire cu 

„Unirea Sântana” în vederea reînce-
perii meciurilor pe puncte în Liga 
4-a Arad. 

La primul antrenament din această 
stagiune, Cuedan a avut sub coman-
dă 22 de fotbaliști, deși la teren se 
mai prezentaseră și Toader și Bud, 
însă ambii și-au manifestat dorința 
să joace la FC Sântana, în Liga 6-a. 
Totodată, managerul Cătălin Puia și 
președintele Marius Bătrân au bă-
tut palma cu Gabriel Parlapan, fost 
mijlocaș de bandă al Curticiului, 
care – însă – se a� ă încă în proces 
de recuperare după o operație de li-
gamente încrucișate. El s-a pregătit 

separat în această seară și va reveni, 
probabil, pe gazon prin luna aprilie.

Pe lângă antrenorul Dinu Donca, 
Sântana s-a mai despărțit în această 
iarnă și de fundașul Andrei Pleșca, 
plecat la Păuliș. „Sunt mulțumit de 
lotul de jucători, nu-mi mai do-
resc vreun jucător anume. Poate cu 
excepția câtorva juniori, îi cunosc 
destul de bine pe fotbaliștii pe care 
îi am la dispoziție și nu-mi fac ni-
ciun fel de probleme că nu ne vom 
descurca în campionat. Față de tu-
rul campionatului, ni s-au alăturat 
la antrenamente alți trei copii din 
pepiniera proprie, respectiv Politic, 
Olteanu și Neag, rămâne să mun-

cim timp de șase săptămâni, să-și 
dea seama exact băieții ce-mi do-
resc de la ei în plan tehnico-tactic. 
Pe lângă cele trei antrenamente săp-
tămânale, chiar cinci în săptămâna a 
treia, avem programate și șapte me-
ciuri de pregătire, cu adversari buni, 
sper să ajungem cât mai pregătiți la 
meciul o� cial de pe 10 martie, cu 
Săvîrșinul”, a punctat Dan Cuedan, 
care i-a învoit pentru primul antre-
nament pe Lanțoș (revenit după o 
gravă accidentare) și Vuin.

Așteptăm așadar începerea meciu-
rilor o� ciale, pentru a vedea echipa 
„la lucru” și cu cât mai multe punc-
te în tolbă.

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, pri-
măria orașului dorește să facă o surpriză 
frumoasă perechilor soţ-soţie care aniver-
sează în cursul anului 2018, 50 de ani de 
căsătorie. În acest sens, rugăm cetăţenii 
care sunt în această situaţie sau care cu-
nosc persoane în această situaţie ca până 
în data de 15 iunie 2018,  să ia legătura cu 
consilierii din cadrul Compartimentului 
Cabinet Primar (clădirea primăriei, etajul 
1) sau telefonic, la numărul 0257-462082. 
Venim cu această rugăminte deoarece pri-
măria orașului nostru nu deţine informa-
ţii complete, inclusiv  despre persoanele 
care s-au căsătorit în alte localităţi și care 
acum au domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

Anunț 
important
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De la eveni-
ment nu au lipsit invitați atât 
din țară, cât și din străinătate. 
Amintim aici reprezentanți 
ai Asociației „Orfanis” din 
Germania, ai Consiliului 
Local Sântana, reprezentanți 
din partea Compartimentu-
lui caselor de copii din Sânta-
na. Copiii, costumați cu mul-
tă ingeniozitate au cântat, au 
dansat și au umplut clubul 
liceului cu bună dispoziție 
și cu entuziasmul lor. Eve-
nimentul s-a încheiat cu ex-
tragerea premiilor tombolei 
mult așteptate.

Dar... Ce reprezintă „Fas-
ching-ul” sau „Carnavalul” 
de fapt? În continuare sunt 
prezentate câteva informații 
legate de această sărbătoare 
exotică, informații spicuite 
de pe web.

Carnavalul reprezintă peri-
oada care precedă, în unele 
țări, postul Paștilor, perioadă 
în care au loc petreceri po-

pulare însoțite de deghizări, 
care alegorice, focuri de arti-
� cii etc.

Etimologic, cuvântul „car-
naval“ se trage din dialectul 
milanez („carne vale“) și în-
seamnă literal „adio carne“. 
El datează din perioada în 
care biserica a impus ca aces-
te festivități să aibă loc doar 
înaintea postului de recule-
gere, rugăciune și abstinență, 
care premerge Paștele.

Carnavalul este sărbătorit 
pe glob mai intens în

Rio de Janeiro (Brazilia), 

Veneția (Italia), Germania 
(în special în Köln). 

Carnavalul este o sărbătoare 
care-și trage originea încă din 
timpul romanilor și al grecilor, 
care obișnuiau să sărbătoreas-
că, la început de an, renașterea 
vieții, primăvară. Pe întreaga 
suprafața a Europei, în spe-
cial în Spania, Portugalia sau 
Franța, populația obișnuia să 
organizeze festivități, mai mult 
sau mai putin ad-hoc, sărbăto-
rind prin dans și baluri masca-
te carnavalul de început de an. 
Aceste tradiții s-au păstrat și 
au fost duse și în Lumea Noua, 
într-o formă sau alta, încă de la 
descoperirea acesteia.

Portughezii au fost primii 
care au adus ideea de car-

naval și la Rio de Janeiro, în 
jurul anului 1850. Petrecerile 
sunt puternic in� uențate de 
aerul cosmopolit al Parisului, 
evidențiat prin organizarea 
unor baluri mascate. Cu toa-
te acestea, tradiția europeană 
este adaptată Braziliei, deve-
nind curând diferită de ceea 
ce se întâmplă pe vechiul 
continent. În timp, a impor-
tat elemente din tradițiile 
africane și amerindiene. Ce 
înseamnă de fapt carnavalul 
de la Rio de Janeiro? Înseam-
nă, în primul rând, parade de 
stradă, muzică și dans. Car-
navalul de la Rio de Janeiro 
era ocazia pentru cei săraci 
de a se îmbrăca în prinți sau 
prințese, epatând. Cei bogați 

se îmbrăcau în cerșetori 
de rând, urmând practica 
măștilor și jucând rolul di-
feritelor personaje. Bărbații 
obișnuiau să se îmbrace în 
femei. În acest fel, diferențele 
sociale dispar, eventualele 
frustrări de peste an erau ui-
tate, însă doar câteva zile pe 
an.

Acest obicei a ajuns la noi 
pe � lieră germană, � ind 
adusă de etnicii germani, 
colonizați în această regiune 
în perioada habsburgică, sec. 
XVIII. În prezent este de fapt 
o activitate interetnică, mul-
ticulturală, păstrată și pro-
movată prin intermediul și 
cu sprijinul școlii.

Prof. Melania Raab

-Sunt numai 
tineri?

 -Nu sunt numai cei tineri. 
Avem sportivi din toate cate-
goriile de varstă, începand de 
la 14 ani. Sper ca pe viitor să 
recunoască tot mai multe per-
soane importanţa si bene� cii-
le favorabile organismului.

-Ce oferă sala dumneavoas-
tră?

-“M51 Bodybuilding & Fit-
ness” este dotată cu tot ceea ce 
este necesar pentru a efectua  
antrenamentele în vederea 
atingerii obiectivului propus 
de client. Sala este dotată cu 

diverse aparate multifuncţi-
onale, greutăti libere, aparate 
de � tness cum ar �  benzi de 
alergat, biciclete si stepere. 
Nu în ultimul rând oferim și 
îndrumare profesională celor 
care solicită acest lucru. 

-De unde pasiunea pentru 
� tness?

- Am fost pasionată încă din 
copilărie de orice sport. Iar 
pasiunea pentru � tness a ve-
nit odata cu deschiderea salii 
.Inainte de in� intarea acesteia 
practicam jogging-ul si acti-
vitatiile cu propria greutate, 
cum ar �  tae-bo. Situaţia insă 

s-a schimbat pentru mine 
odată cu în� inţarea “M51 
Bodybuilding&Fitness”, care 
astazi mă reprezintă in tota-
litate. 

-Din câte știu, dvs personal 
participați și la concursuri 
de acest gen, ce recomandați 
oamenilor pentru o viață să-
nătoasă?

- Da, am participat si voi 
participa și pe viitor la con-
cursuri, asta pentru a demon-
stra că si o femeie la vârsta 
mea poate să facă performan-
ţă și poate să obţină rezultate 
bune la un concurs de Fitness.

 În anul 2015, la vârsta de 
47 de ani am urcat pe scenă 
la un concurs international 
desfășurat in Arad.

 În anul 2016 am participat 
la concursul internaţional de 
Bodybuilding & Fitness Cla-

sic Florin Teodoresc din Lu-
goj si din Timișoara 

În anul 2017 tot in cadrul 
acceluiași concurs desfășurat 
la Timisoara, la categoria 
Body� tness am obţinut locul 
3, precum și cupa de argint. 

 Nu intentionez să mă opresc 
aici, fapt pentru care mă pre-
gătesc acum pentru participa-
rea la un concurs internaţio-
nal care va avea loc la Arad.

-Un mesaj pentru cititori?
- Recomand tuturor să pună 

mai mult accent pe un mod 
de viaţă sănătos, iar acest lu-
cru nu se poate obţine fără 

activitate � zica si alimenta-
tie  sănatoasă. Pentru suport, 
motivare și sfaturi profesio-
nale stau la dispozitia � ecărui 
cetăţean al orașului nostru și 
nu numai. 

Altfel
 de valori

Interviu cu doamna Ana Czebely, sportivă și proprietară 
a sălii “M 51 Bodybuilding & Fitness by B-FIT”

> pag.1

Fasching la Sântana
Tradiția continuă

Bodybuilding & Fitness Cla- cru nu se poate obţine fără 

> pag.1
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Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sântana-mereu la datorie

Pompierii civili din Sântana au fost 
organizaţi statutar în anul 1910. În-
tre timp denumirea acestei instituţii 
s-a schimbat în Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.). 
Rolul fundamental al  pompierilor, 
indiferent de forma de organizare, a 
fost și va rămâne, salvarea vieții oa-
menilor, a bunurilor acestora dar și 
prevenirea prin mijloace de informa-
re a populației.

În prezent Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Sântana, denumit 
în continuare serviciu voluntar, s-a 
constituit, potrivit legii în subor-
dinea Consiliului Local al orașului 
Sântana și face parte din structura 
organizatorică a acestuia. Activitatea 
serviciului voluntar este coordonată 
de către primarul orașului. Sediul se 
a� ă pe strada Muncii, nr. 89, Sântana.

Serviciul voluntar de pompieri asi-
gură intervenţia în sectorul de bază 
(orașul Sântana și satul aparținător 
Caporal Alexa)  precum și în lo-
calităţile cu care are încheiat con-
tracte de intervenţie (ex. Zimandul 
Nou). Astfel suprafaţa sectorului 
de competență al S.V.S.U. cuprinde 
10714 ha din care 666,46 intravilan 
Sântana și 154,88 ha intravilan Capo-
ral Alexa, numărul de locuitori este 
de 13130 și 3340 gospodării în orașul 
Sântana  respectiv 340 gospodării în 
satul aparținător Caporal Alexa.

În continuare vom enumera câteva 
din activitățile serviciului voluntar 
desfășurate pe parcursul anului:

- desfășurarea activităţii de preve-
nire, informare și instruire privind 
cunoașterea și respectarea regulilor 
și măsurilor de apărare împotriva in-
cendiilor și a situaţiilor de urgenţă:

- executa acţiuni de intervenţie pen-
tru stingerea incendiilor, salvare și 
deblocare, evacuare  sau alte măsuri 
de protecţie a persoanelor și a bunu-
rilor, dispuse de către;

- desfășoară alte acţiuni de limitare 
și înlăturare a urmărilor situaţiilor de 
urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în 
colaborare cu alte servicii de urgenţă 
sau cu servicii profesioniste;

- pune în aplicare măsurile dispuse 
de președintele Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență pentru 
asigurarea condiţiilor minime de su-
praveţuire a populaţiei ;

-ncolaborează cu toate structurile 
locale, zonale sau naţionale din do-
meniul situaţiilor de urgenţă pentru 
asigurarea unui nivel de operativitate 
crescut  și desfășurarea unor inter-
venţii operative și e� ciente.

După cum am evidențiat mai sus 
spectrul de activități al pompierilor 
civili este unul generos, astfel că și 
dotarea trebuie să � e pe măsură:

 Serviciul voluntar al orașului 
Sântana are în dotare un numar de 3 

autospeciale, mijloace si tehnică  pen-
tru intervenţie dupa cum urmeaza:

- O autospeciala marca Mercedes, 
model LAF 1113/36, an fabricaţie 
1973, provenită din vânzare-cumpă-
rare, înmatriculata, în stare de func-
ţionare.

 - O autospecială marca  ATI model 
R 12215, an de fabricaţie 1981, pro-
venită din donaţie, înmatriculată, in 
stare de funcţionare.

 - O autospecială marca  Mecedes 
Benz, an de fabricaţie 1994, proveni-
tă din donaţie, înmatriculată, in stare 
de funcţionare. 

Autospecialele sunt garate la sediul 
serviciului voluntar și sunt dotate cu 
tehnica și mijloace de intervenţie în 
cazul situaţiilor de urgenţă;

 Dacă până acum am vorbit de 
activități și dotare, acum  vom dis-
cuta un pic despre oameni (� indcă 
omul s� nțește locul). Serviciul vo-
luntar este încadrat cu personal an-
gajat și cu personal voluntar. Accesul 
în serviciu este nediscriminatoriu 
dar personalul încadrat  trebuie să 
corespundă cerinţelor de pregătire 
� zică și psihică și să aibă aptitudini-
le, abilităţile necesare în vederea în-
deplinirii atribuţiilor. La încadrarea 
personalului în serviciu se va ţine 
cont de necesarul de pregătire și ates-
tare a acestuia pentru specializările 
prevăzute în organigrama serviciu-

lui. În prezent la serviciul voluntar 
Sântana sunt încadrati un numar de 
3 angajați și 15 pompieri vountari 
după cum urmează:

Vuiciu Alexandru-Raoul
-șef serviciu

Mișcoiu Ioan-
șef formație de intervenție

Tăutan Ionel-șofer autospecială
Pompieri voluntari:

Cantea Mitică-pompier servant
Orlețchi Adrian-pompier servant 

Mișcoiu Octavian-pompier servant
Cadar Gheorghe-pompier servant
Pașca Constantin-pompier servant

Danciu Iulian-pompier servant
Danciu Adrian-pompier servant
Danciu Daniel-pompier servant
Rațiu Daniel-pompier servant

Mișcoi Dumitru-pompier servant
Cionoc Ciprian-pompier servant
Ciontea Adrian-pompier servant
Tighean Costel-pompier servant
Costea Dragoș-pompier servant
Hirina Adrian-pompier servant

Pe lânga activitățile cotidiene (spe-
ci� ce pompierilor) voluntarii par-
ticipă la concursurile profesionale 
organizate de Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență. Aceste concur-
suri sunt organizate anual și pompie-
rii voluntari participă individual sau 
în echipă la cele trei probe consacra-
te: Dispozitivul de intervenție, pista 
cu obstacole și ștafeta.

Talent, cunoștinţe și noroc - Cupa orașului la table ediția a V-a
S-a jucat în sistem 

eliminatoriu. Pentru cali� carea 
în � nala de trei s-au jucat urmă-
toarele partide semi� nale: Joldeș 
Gheorghe-Orlețchi Adrian, Pașca 
Mario-Suciu Marius și Tomuța Va-
lentin-Ferician Lucian, primii având 
câștig de cauză. Rezultatele din � na-
lă au dat câștig de cauză lui Mario 
Pașca, care devine astfel campionul 
celei de-a V-a ediții. Pe locul doi s-a 
clasat Joldeș Gheorghe, iar pe locul 
trei Tomuța Valentin.

Merită să amintim că Mario Pașca 
are doar 12 ani, însă a reușit să eli-
mine pe parcursul turneului jucători 
care au con� rmat în anii trecuți, pre-
cum Vlaicu Atanasie și Suciu Flavius. 

Atmosfera a fost amicală, deja la a 
V-a ediție majoritatea concurenților 

se cunoșteau între ei. 
O prezență aparte a constituit-o 

participarea a două doamne (profe-
soare, dar nu de table), Henția Ilea-
na și Maxa Vasilica, care au reușit să 
facă o frumoasă impresie. 

Primăria și clubul ACS Unirea Sân-
tana, merită felicitări pentru organi-
zarea concursului . Au fost acordate 
cupe și premii primilor clasaţi.

> pag.1
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Căsătoriile lunii ianuarie 2018
H R E Z D A C  PA U L I N  ș i  M O R A R I U  I L E A N A

R O Ș I U  G H E O R G H E  I O A N  ș i  S U B A  C R I S T I N A
B U D A  D O R E L  ș i  T E A C Ă  E L E N A  J U L I E TA

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana 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

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

FAUR MARIA
CODREAN ILIE

HORVATH  FRANCISC
GANTNER EVA MARIA

COSTINA CRĂCIUN

COMEMORĂRI

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

CARICATURA LUNII

Recomandăm cetățenilor să 
plătească taxele și impozitele 
locale până în data de 31 mar-
tie. 

Dacă vor face aceste plăți 
până la data menționată mai 
sus vor benefi cia de o redu-
cere de 8%  a valorilor im-
pozitelor pe clădiri

Primăria Sântana

Recomandare

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
23.01.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hoărâre privind aprobarea pla-
nului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 
2018 la nivelul Primăriei Orașului Sântana.

2. Proiect de hoărâre privind procedura de 
declarare, calcul și achitare a taxei speciale 
de salubrizare stabilită.

3. Proiect de hoărâre privind trecerea în 
proprietatea privată a orașului Sântana a 
imobilelor/terenurilor situate în Sântana, 
str. M.Viteazul, f.n., jud. Arad, înscrise în CF 
nr. 308359 Sântana, nr. top. 308359 și CF nr. 
308360, nr. top. 308359, în suprafață de 20 
mp.

4. Proiect de hoărâre privind vânzarea di-
rectă a imobilului/terenului situat în Sân-
tana, str. Aradului, nr.73, evidențiat în CF 
nr. 302938 Sântana, nr.top. 959 Sântana, în 
suprafață de 2790 mp, către Societatea Co-
mercială pe acțiuni ROMIMPLET S.A..

5. Proiect de hoărâre privind stabilirea do-
meniilor serviciilor publice și locurilor în 
care contravenienții vor presta activități în fo-
losul comunității, conform OG. Nr. 55/2002 
privind regimul juridic al sancțiunii prestării 
unei activități în folosul comunității. 

6. Proiect de hoărâre privind aprobarea pla-
nului de analiză și acoperire a riscurilor al 
localității Sântana și satului Caporal Alexa 
pe anul 2018.

7. Proiect de hoărâre privind organiza-
rea concursului în vederea ocupării postu-
lui temporar vacant corespunzător funcției 
contractuale de consilier juridic debutant 
din aparatul permanent al Consiliului Local 
Sântana. 

8. Proiect de hoărâre privind aprobarea uti-
lizării excedentului bugetar din anul 2017, în 
anul 2018.

9. Proiect de hoărâre privindmodi� carea 
contractului de delegare a gestiunii serviciu-
lui de alimentare cu apă și de canalizare prin 
actul adițional.

10. Proiect de hoărâre privind trecerea 
din domeniul public al orașului Sânta-
na, în domeniul privat al orașului Sân-
tana, a imobilului situat în Sântana, str. 
Ghioceilor, nr.42, jud. Arad, înscris în CF 
nr. 300270 Sântana, nr. cadastral 6/2, 7/2.                                                                                                                                             
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de acțiune privind serviciile soci-
ale al serviciului public de asistență socia-
lă din cadrul Primăriei Orașului Sântana.                                                                                                    
12. Diverse.

Întocmit, Anca Butar

Orga bisericii catolice din Sântana (2 ma-
nuale, 22 registre,1228 ţevi de orgă) a fost 
construită în anul 1885 de către � rma „Sei-
del-Werke” din Oradea.   

La 15 octombrie 1887, învăţătorii din Sân-
tana, conduși de inspectorul Franz Kleiter, 
merg la revizorul școlar Varjassy Arpad din 
Arad, anunţându-l că nu vor mai preda pen-
tru că nu au primit salariile și nu au cu ce 
trăi. 

Teodor Mariș (1885-1935), născut la Che-
rechi, a studiat la Blaj și Arad, devenind în-
văţător, în 1919, terminând Pedagogicul su-
perior din Budapesta, iar în 1891, la Cluj, 
Universitatea. Din 1919 este profesor la 
Școala Normală din Arad, până la pensiona-
re.

În anul 1885, la Comlăuș erau doi învăţă-
tori, unul pentru români și unul pentru ger-
mani (Prinzger Mihai, care a fost învăţător 
și director al școlii 40 de ani), dar germana 
este scoasă din școală și se învaţă în limba 
maghiară.

La Sântana și Comlăuș, în 1885, erau 6 lati-
fundiari, 11 arendași, cu peste 50 de ha, 509 
ţărani înstăriţi cu peste 25 ha, 86 mici pro-
prietari cu mai puţin de 10 ha, 730 de ţărani 
fără pământ.  

În anul 1886, se în� inţează în Sântana pri-
ma  asociaţie lucrativă a ţăranilor șvabi din 
întregul Banat, iar copiii acestora frecven-
tează grădiniţa din clădirea Gimnaziului.

În anul 1886, Societatea de cale ferată AKV 
( Arad-Valea Crișului) a fuzionat cu Soci-
etatea Arad-Cenad dând naștere societăţii 
ACsEV ( Arad es Csanadi Egyesult Vasutak 
), în traducere „Căile ferate unite Arad-Ce-
nad”, conducătorul acesteia � ind, și după fu-
ziune, inginerul Boros Beni. 

În anul 1887, se inaugurează linia ferată 
Sântana-Nădab-Chișineu Criș. În 30 iulie 

1887, Ioan Slavici a prezentat „Memorandu-
mul” redactat de el pentru împăratul Iosif al 
II-lea, dar, existând divergenţe între Slavici și 
V. Babeș (PNR), primul s-a retras, textul, cu-
prinzând doleanţele românilor, � ind de� ni-
tivat și prezentat împăratului la 28 mai 1892, 
monarhul neţinând cont de el și a trecut la 
represalii împotriva memorandiștilor.

Între anii 1887-1893, la Comlăuș funcţiona 
o școală populară romano-catolică ( clasele 
I-IV) pentru etnicii germani.

În anul 1888, s-a construit, în centrul civic 
al localităţii, lângă capela demolată de co-
muniști „Sfântul Ioan de Nepomuk”, pe mo-
tiv că încurcă circulaţia, monumentul S� n-
tei Treimi cu aportul bogatei familii Anton 
și Barbara Ferkola, aceea care a donat biseri-
cii o parte din averea sa. 

Moara ţărănească cu aburi din strada Mun-
cii, 87 a fost construită de familia Rauchbau-
er între anii 1890-1900, după 1932, datori-
tă crizei economice mondiale și a in� aţiei, 
moara a fost scoasă la vânzare, noii proprie-
tari � ind Hettmann și Neurohr. 

În anul 1948, moara a fost naţionalizată 
fără să � e trecută în „Monitorul O� cial”și a 
funcţionat până în anul 1953, după aceas-
tă dată devenind baie publică, până în jurul 
anului 1980.

În anul 1993, moara a fost retrocedată pro-
prietarului Horst Neurohr, care a pus-o în 
funcţiune în anul 1994, astăzi � ind închisă 
de proprietar.

Începând din 1892, funcţionează la Che-
rechi o școală comunală maghiară, învăţăto-
rul � ind salarizat de localnici, iar din 1894 
primește și ajutor de la stat.

Între anii 1892-1920, de sănătatea locuitorilor 
Sântanei se îngrijește doctorul Ioan Popovici.

În anul 1893, numeroase persoane din rân-
dul populaţiei germane din Sântana emigrea-
ză în America. Până în 1916, peste 320 de per-
soane emigrează peste ocean.

Știați că...
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IN MEMORIAM
A trăit numai 36 de ani.

RĂUȚ DĂNUȚ GHEORGHE
Au trecut trei ani,

de lacrimi și de suspin.
Și-am rugat pe Dumnezeu

ca să așeze sufl etul tău
acolo sus, la dreapta lui Isus!

Mama, prietena Ioana 
și frații cu familiile lor!

Nu te vom uita niciodată!
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  SÂNTĂNEANUL 

C o m u n i c a t  p r i v i n d  R e g i s t r u l  A g r i c o l  
a l  o r a s u l u i   S â n t a n a

Comunicat în atenţia următoarelor catego-
rii de deţinători de terenuri și animale:

- persoane � zice cu domiciliul � scal în ora-
sul    SANTANA

- persoane � zice cu domiciliul � scal în alte 
localităţi;

- persoanele juridice cu domiciliul � scal  in 
orasul   SANTANA  (societăţi comerciale, 
societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învă-
ţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile 
de prestări servicii, ocoalele silvice de stat și 
private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministeru-
lui Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei 
și Serviciul Român de Informaţii);

- persoanele juridice cu domiciliul � scal în 
alte localităţi, care deţin pe raza  ORASULUI  
SANTANA  bunuri ce fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol, precum terenuri agricole 
(inclusiv grădini din intravilan, pomi fructi-
feri, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale do-
mestice și/sau animale sălbatice crescute în 
captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  
cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, fa-
milii de albine etc.), utilaje și instalaţii pen-
tru agricultură și silvicultură, construcţii etc.

Categoriile menţionate mai sus au obligaţia 
de a declara pentru înscrierea în Registrul 
Agricol al orasului  SANTANA, datele pri-
vind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv 
grădini familiale), utilajele agricole, anima-
lele, păsările, familiile de albine, pomii fruc-
tiferi și construcţiile pe care le exploatează 
sau le deţin în proprietate, pe raza   orasului  
SANTANA, la următoarele termene:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a 
lunii februarie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul a� at în pro-
prietate/folosinţă, clădirile și mijloacele de 
transport cu tracţiune animală și mecanică, 
mașinile, utilajele și instalaţiile pentru agri-
cultură și silvicultură, efectivele de animale 
existente în gospodărie/unitatea cu perso-
nalitate juridică la începutul � ecărui an, 
precum și modi� cările intervenite în cursul 
anului precedent în efectivele de animale pe 
care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpără-
rii, a produșilor obţinuţi, a morţii sau a sa-
cri� cării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, 
pentru datele privind categoria de folosinţă a 
terenului, suprafeţele cultivate, numărul po-

milor în anul agricol respectiv;
c) persoanele � zice și juridice au obligaţia 

să declare date, pentru a �  înscrise în regis-
trul agricol, și în afara termenelor prevăzute 
la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la 
apariţia oricărei modi� cări.

 Înscrierea datelor în registrul agricol se va 
face pe baza declaraţiei date pe propria răs-
pundere de capul gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al gospo-
dăriei, prin vizitarea persoanelor � zice de 
către persoanele împuternicite cu completa-
rea registrului agricol sau la primărie.

Înscrierea în registrul agricol a datelor pri-
vind clădirile și terenurile, a titularului drep-
tului de proprietate asupra acestora, precum 
și a schimbării categoriei de folosinţă se poa-
te face numai pe bază de documente, anexa-
te la declaraţie. 

-titluri de proprietate/ extras CF  pentru 
terenuri

-extras  de carte funciara  pentru imobil/
constructii

-acte de stare civila pentru completarea  
CNP membrilor  gospodariei

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 
28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac 
obiectul registrului agricol, declararea de 
date neconforme cu realitatea, refuzul de 
declarare, constituie contravenţie și se sanc-
ţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei 
în cazul persoanelor � zice, iar în cazul per-
soanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 
1.500 lei.

Având în vedere cele arătate mai sus, per-
soanele � zice (inclusiv persoanele care locu-
iesc în zonele de blocuri) și juridice (socie-
tăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole 
etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau 
alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în re-
gistrul agricol, au obligaţia să declare datele 
mai susmenţionate, în vederea înscrierii în 
Registrul Agricol al  orasului  SANTANA.

Drept urmare, persoanele � zice și juridice, 
din categoriile menţionate mai sus, sunt ru-
gate să se prezinte la sediul Compartimentu-
lui  BIROU AGRICOL din cadrul Primări-
ei   orasului SANTANA de luni până vineri, 
între orele 8,30– 16,00, pentru declararea și 
înscrierea datelor în registrul agricol.

SECRETAR, Jurist   VIORICA  SAS terenului, suprafeţele cultivate, numărul po-

Comunitatea din Sântana 
pune bazele Școlii Civice Maghiare pentru 
băieţi în anul 1894. 

La Comlăuș, în 1893, apare al treilea post 
ocupat de învăţătorul Papp Gheorghe, ală-
turi de Augustin Boţioc și Iacob Muscă.

În anul 1894, un număr de 47 de locuitori 
din Cherechi au semnat un protest faţă de 
arestarea fruntașilor acţiunii memorandiste 
la Cluj.  

În 1894, pentru deplasarea memorandiș-
tilor la Viena, locuitorii din Comlăuș au 
strâns fonduri, preotul Constantin Popovici 
chiar deplasându-se la Viena, iar O. Răuţ, 
calfă de lăcătuș mecanic și lider al partidu-

lui social-democrat, în ziua de Crăciun și la 
Anul Nou a difuzat în localitate manifeste 
socialiste și a ţinut cuvântări agitatoare. Vi-
cecomitele comitatului Arad i-a interzis ac-
ţiunile agitatoare.

În perioada 1894-1905, la Comlăuș funcţi-
onează o școală greco-ortodoxă română.

Din 1895, școala este sprijinită de stat, care 
asigură salariile personalului didactic, exis-
tând la Sântana o fanfară a copiilor de 12-
13 ani ( turnee în Austria, Germania, Norve-
gia, Danemarca, Olanda), iar școala primară 
germană de la Comlăuș devine elementa-
ră romano-catolică, care, până în 1929, se 
transformă în școală primară confesională 
romano-catolică.

Profesor, Gheorghe Sinescu

Știați că...
>>> pag.6

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991:
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţi-

nerea instalaţiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură 
de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu res-
pectarea autorizaţiei de construire, precum și a reglementărilor 
privind proiectarea și executarea construcţiilor, pentru: 

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modi� care, 
extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a 
construcţiilor de orice fel, precum și a instalaţiilor aferente aces-
tora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 (din Legea 50/1991 
n.r.); 

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, con-
solidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să � e efectuate la 
toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - mo-
numente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, iden-
ti� cate în același imobil - teren și/sau construcţii, la construcţii 
amplasate în zone de protecţie a monumentelor și în zone con-
struite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoa-
re arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii 
de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modi� care, extindere, re-
parare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicaţie 
de orice fel, lucrările de artă, reţelele și dotările tehnico-edilitare, 
branșamente și racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidroteh-
nice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lu-
crările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capa-
cităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice și/
sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor 
existente; 

d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, par-
curi, locuri de joacă și agrement, pieţe și alte lucrări de amenajare 
a spaţiilor publice; 

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studi-
ilor geotehnice și a prospecţiunilor geologice, proiectarea și des-
chiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze 
și petrol, precum și a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau 
subacvatice; 

f) lucrări, amenajări și construcţii cu caracter provizoriu ne-
cesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile 
prevăzute la art. 7 alin. (1) și (1^3); g) organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioșcuri, tone-
te, cabine, spaţii de expunere, corpuri și panouri de a� șaj, � rme 
și reclame, copertine și pergole situate pe căile și spaţiile publice, 
anexe gospodărești, precum și anexele gospodărești ale exploata-
ţiilor agricole situate în extravilan; 

i) cimitire - noi și extinderi.
(2) În vederea simpli� cării procedurii de autorizare a execu-

tării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. 
d), g) și h), precum și pentru instalarea reţelelor de comunicaţii 
electronice, inclusiv a echipamentelor componente, în măsura în 
care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastruc-
turilor � zice de susţinere, autorizaţia de construire se emite în 
baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 50/1991:
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau 

totală, a construcţiilor și instalaţiilor aferente construcţiilor, a 
instalaţiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de con-
strucţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere și exploatări 
de suprafaţă și subterane, precum și a oricăror amenajări se fac 
numai pe baza autorizaţiei de des� inţare obţinute în prealabil de 
la autorităţile prevăzute la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� inţare se emite în aceleași condiţii ca și 
autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planu-
rilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit 
legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.

Primăria Orașului Sântana

 INFORMAȚII UTILE : 
LUCĂRI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ

 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DEMOLARE:



CMYK
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La începutul semestrul doi al anu-
lui școlar 2017-2018, a fost dată în 
folosință grădinița cea nouă de pe 
strada Muncii, de lângă spital. Este cea 
mai mare și mai modernă grădiniță 
construită în județul Arad și cea mai 
mare din cadrul programului național 
cu � nanțare prin Banca Mondială. 
Investiția a costat aproape un milion 
de euro. Construcția grădiniței a fost 
gata încă din vara anului trecut, însă 
racordarea la utilități și obținerea avi-
zelor de funcționare a durat aproape 
la fel de mult ca și construcția.

P.S.
Am propus domnului primar să fa-

cem și noi o deschidere o� cială, cu 
tăiere de panglică, cu presă, televizi-
uni... Nu a fost de acord. A zis că nu 
vrea spectacol și tam-tam. Că impor-
tant este doar faptul că educatoarele 
și copiii vor avea o grădiniță modernă 
în care să învețe. Cum însă de ce fugi, 
nu scapi, presa și televiziunile au fost 

totuși prezente. Nu a fost importantă 
investiția de peste patru milioane de 
lei, nici frumusețea clădirii, ci faptul 
că o porțiune mică de tencuială su-
per� cial de pe tavanul unui grup sa-
nitar s-a desprins și a căzut. Fără alte 
avarii.  Firma constructoare a fost 
chemată imediat să repare și să veri-
� ce toate celelate tavane din clădire. 
Suprafața totală a acestor reparații a 
fost sub un metru pătrat.

  Cornel Gligor, viceprimar

Dezvoltarea orașului presupune în 
primul rând viziune. Urmează apoi 
proiecte, � nanțare și răbdare, pentru 
că nu toate pot �  făcute dintr-odată. 

După anul 2012 principalele obiec-
tive al administrației locale au fost 
asfaltarea străzilor, introducerea ca-
nalizării și modernizarea clădiri-
lor școlare. Sunt proiecte de mari 
proporții la care se lucrează de 
cinci ani și încă nu sunt � nalizate, 
dar rămân prioritare și anul acesta. 
Bineînțeles că nu putem bloca toa-
te resursele bugetare doar în direcția 
realizării acestor obiective. Orașul 
așteaptă de mult și piste de bicicle-
te și piață de animale și casă de cul-
tură. Mai nou ni se reproșează că 
nu facem ștrand. Cea mai impor-
tantă stradă din oraș, strada Mun-
cii, începând din sensul giratoriu că-
tre Zimand, este deja o stradă veche, 
cu carosabilul deteriorat, fără spații 
moderne de parcare, fără un sistem 
de drenare al apei de ploaie etc. În 
caporal Alexa se așteaptă de ani de 
zile după asfalt, gaz, apă și canal. Ce 
să alegem ca să � e bine? 

Anul acesta, ca urmare a măsuri-
lor � scale luate de guvern, bugetul 
local a pierdut 1.300.000 lei. Consi-
liul județean nu ne mai poate spri-
jini pentru că, se pare, ca pe vremea 
comunismului, guvernul ia de la zo-
nele bogate și dă celor sărace. Putem 
doar să ne imaginăm câte s-ar �  pu-
tut face cu 13 miliarde de lei vechi. 
În ciuda acestui obstacol, vom con-
tinua să implementăm proiectele de 
dezvoltare ale orașului. 

E greu să ne mai amintim cum ară-
tau străzile orașului și cum se cir-
cula înainte de asfaltare. Nu la fel 
de greu e să înțelegem revolta celor 
care nu bene� ciază de aceste două 
atribute ale civilizației, canalizare și 
asfaltare. Este adevărat că în oraș au 
rămas foarte puține străzi fără ca-
nalizare și asfaltare, însă pe cei care 
locuiesc acolo tocmai asta îi doa-
re. Proiectele anului 2018 continuă 
direcția de dezvoltare începută în 
2012. Anul acesta ne propunem să 
continuăm modernizarea spațiilor 
de învățământ, să începem procesul 
de asfaltare a străzilor din Caporal 
Alexa, să extindem rețeaua de cana-
lizare etc., conform propunerilor de 
investiții trecute mai jos.  

Primăria Sântana

P r o i e c t e  m u l t e ,
 b a n i  m a i  p u ț i n i

Denumire obiectiv de investitii
-Reabilitare si modernizare Scoala 

Generala Sfanta Ana  corp str.Ghiocei-
lor nr.29-31 oras Santana  judetul Arad 

-Reabilitare si modernizare Scoala 
Generala Sfanta Ana  corp str.Muncii 
nr.56 Oras Santana judetul Arad

-Modernizare strazi in orasul Santa-
na, jud.Arad

-Reabilitare Scoala Gimnaziala 
Sfanta Ana cu  cls.I-IV corp cladi-
re str.Unirii nr.3C arondata Liceului 
tehnologic Stefan Hell, in orasul San-
tana jud.Arad

-Extindere Scoala Gimnazia-
la Santana cu Sala de sport   strada 
T.Vladimirescu nr.25, jud.Arad 

-Gradinita cu program prelungit- 8 
grupe localitatea Santana, Jud Arad 

-Demolare cladire atelier din incin-
ta Liceului Tehnologic Stefan Hell 
Santana

-Amenajare  piata de animale
-Extindere colectoare menajere 
-Modernizare strazi in orasul Santa-

na, judetul Arad , etapa III
-Plan de mobilitate urbana durabila 

a Orasului Santana
-Studiu de tra� c la nivelul retelei de 

transport a Orasului Santana
-Amenajare teren de sport multi-

functional str. Dunarii (Gal)
-Improve cross-border cooperation 

between public institutions of Santa-
na-Nadlac-Elek-Doboz (transfronta-
lier)

-Reabilitare termica la cladiri rezi-
dentiale din Orasul Santana in vede-
rea cresterii e� cientei energetice

-Modernizarea infrastructurii de 
acces agricol in localitatile Santana si 
Caporal Alexa

-Amenajare piste de biciclete in 
Orasul Santana

Modernizare si e� cientizare sistem 
de iluminat public

-Refunctionalizare Urbarial Haus, 
sistematizarea centrului istoric str. 
Muncii si amenajarea parcului Noris 
Banatoris din Oras Santana, jud.Arad

-Modernizare strazi in localitatea 
Caporal Alexa, orasul Santana, Jude-
tul Arad - etapa I

-Fazarea proiectului extinderea si 
modernizarea infrastructurii de apa 
si apa  uzata in judetul Arad

-Asfaltare str. Ioan Slavici din Oras 
Santana, jud. Arad -300 m

-Reabilitare si refunctionalizare cla-
dire cinema in Oras Santana, jud. 
Arad

-Extindere retea de distributie gaze 
in sat Caporal Alexa

-Registrul local al spatiilor verzi- 
proiect multianual

-Demolare casa de pe str. Balcescu 
nr. 13

-PUZ-zona de agrement, str. Mihai 
Viteazu

-Modernizare strazi in orasul Santa-
na, judetul Arad , etapa IV

Primăria Sântana

Propuneri obiective 
de investitii pe anul 2018

N o u a  g r ă d i n i ț ă  c u  o p t  s ă l i  d e  c l a s ă
 a  f o s t  d a t ă  î n  f o l o s i n ț ă

Așa cum am mai scris în ziarul local, 
secția de judo a clubului Unirea Sânta-
na parcurge un nou început. 

La sârșitul lunii ianuarie 2018, o parte 
dintre judokani au partcipat la a VII-
a ediției a Turneului Internațional de 
JUDO ”Cupa Severinului”, competiție 
în care s-au întrecut 700 de judoka 
de la 74 cluburi din Serbia, Bulgaria, 
Croația, Macedonia, Grecia, Koso-
vo, Moldova și România. Din județul 
Arad au participat sportivi de la Uni-
rea Sântana și CSM Arad. Cinci din cei 
șapte judoka sântăneni au cucerit me-
dalii: Bogdan Onețiu (categ. 60 kg) – 

locul 2, Anamaria Tuduce (categ. 48 
kg) – locul 3, Roxana Mărgărit ( categ. 
52 kg) – locul 3, Claudiu Dobre (categ. 
34 kg) – locul 3 și Eric Bureta (categ. 
73 kg) – locul 3.

Între 4 și 10 februarie, prin grija 
părinților și a sponsorilor, echipa de 
judo condusă de noul antrenor, Sebas-
tian Rus, a efectuat un cantonament de 
pregătire la Băile Herculane. 

Următorul concurs de la care se 
așteaptă rezultate frumoase este cam-
pionatul național U15, care se va 
desfășura la Râmnicu Vâlcea începând 
cu 10 martie.  

J U D O - u n  s p o r t  c u  r e z u l t a t e
p e n t r u  e c h i p a  s â n t ă n e a n ă


