
– În primul rând, pentru locuitorii din Sân-
tana, care nu vă cunosc și se întreabă cine este 
acest om, care a devenit cetăţean de onoare al 
orașului, ce le puteţi spune despre dumnea-
voastră?

– Numele meu este Johann Kerner, născut 
Gillich, în aprilie 1956, în Comlăuș și am locuit 
cu părinţii și cu surorile mele mai mari (născu-
te în anii 1952 respectiv 1953) pe strada Nicolae 
Bălcescu, nr. 39. 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sântana este localitatea în care dom-
nul Johann Kerner s-a născut și s-a for-
mat ca tânăr, este localitatea în  care el 
revine cu drag de cate ori are ocazia. 
Chiar dacă trăiește în Germania, a ră-
mas cu inima alături de sântăneni și a 
reprezentat cu cinste, pretutindeni, nu-
mele localităţii în care s-a născut.

Contribuţia domnului Kerner la dez-
voltarea orașului Sântana a fost remar-
cată de-a lungul timpului prin diverse 
acţiuni de sponsorizare- donaţii.

Astfel, datorită implicării dumnealui, 
copiii proveniţi din familii cu probleme 
sociale din  Sântana au bene� ciat de 
haine, echipament sportiv, precum și 
excursii organizate în ţară sau în Ger-
mania.

De asemenea, pe parcursul timpului, 
a colectat pentru Școala Germană fon-
duri pentru reabilitare, inclusiv pentru 
extinderea construcţiei existente cu 
secţia de Grădiniţă cu Program Prelun-
git, dotări de mobilier școlar și material 
didactic.

Spitalul orășenesc Sântana a bene� -
ciat în trecut de sprijinul dezinteresat 
al domnului Kerner, prin amenajarea și 
dotarea bucătăriei spitalului și dotarea 
cu o mașină de spălat profesională.

Din iniţiativa domnului Johann Ker-
ner, prin intermediul Asociaţiei Valores, 
al cărei președinte este, cu dată recentă 

a fost în� inţată o orchestră de fanfară a 
orașului Sântana, toate instrumentele 
necesare acestei fanfare � ind donate 
prin intermediul Asociaţiei Valores.

De asemenea trebuie precizată activi-
tatea și contribuţia domnului Kerner la 
mediatizarea localităţii Sântana în rân-
dul cetăţenilor plecaţi din Sântana în 
Germania.

Anul 2014 este marcat de o nouă do-
naţie din partea Asociaţiei Valores: o 
autospecială de intervenţie cu apă și 
spumă, folosită în activitatea speci� că 
de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al orașului Sântana. Ajutorul 
primit prin această mașină de interven-
ţie este enorm, deoarece în dotare Ser-
viciul Voluntar avea înainte  de donaţie 
o singură autospecială, iar în prezent se 
poate acţiona cu mai multă operativi-
tate și cu o tehnică de intervenţie mult 
mai e� cientă și rapidă. Speci� cul activi-
tăţii serviciului de pompieri � ind ope-
rativitatea și capacitatea de răspuns și 
intervenţie într-un  timp cât mai scurt, 
toate aceste deziderate putând �  înde-
plinite cu succes datorită existenţei do-
tărilor necesare.

 Drept semn de recunoaștere a dăruirii 
cu care a răspuns tuturor nevoilor co-
munităţii locale Sântana, i-am acordat 
titlului de  cetăţean de onoare al orașu-
lui Sântana.

Trebuie menţionat faptul că este al II-
lea titlu de „cetăţean de onoare” atribu-
it de către autorităţile orașului, primul 
dintre acestea � indu-i conferit dom-
nului Walter Beushausen din Bremen- 
Germania, în anul 2008.

Mulţumesc în numele tuturor cetăţe-
nilor, domnului Johann Kerner pentru 
toată activitatea și dăruirea de care a 
dat dovadă pe parcursul timpului, spri-
jinind comunitatea locală din Sântana 
pe toate planurile posibile. Mulţumim 
de asemenea și membrilor Asociaţiei 
Valores pentru implicare.

Primar Daniel Tomuța

Sântăneni de onoare!
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Primar 
Daniel Tomuța

Cei 4,5 km de străzi urbane 
modernizate în această vară 
din fonduri proprii au ajuns 
în stadiul � nal de execuţie.

În urmă cu puţin timp au 
fost realizate și acostamente-
le. Acestea, cu excepţia străzii 
Zărandului, care este o stradă 
foarte îngustă, au 0,75 m de � -

ecare parte a drumului, astfel 
că lăţimea totală a străzii este 
de 5,5 m pe strada Olteniei și 
C.D. Gherea și 6 m pe strada 
M. Eminescu.

Au mai rămas de ridicat ca-
pacele de canal la nivelul șo-
selei.

Cabinet primar

Compania de Apă Arad, prin 
intermediul angajaţilor de la 
Uzina de apă Sântana, realizea-
ză extinderea reţelei de apă po-
tabilă în cartierul rezidenţial.

Lucrarea se execută pe con-
ductă de polietilenă, cu diame-
trul de 125 mm pe o lungime 
de aproximativ 1000 m.

Se montează hidranţii și se în-
chid inelele între străzile Vasile 
Alecsandri-Someșului-Lucian 
Blaga-Bujorului-8 Martie.

Lucrările sunt în gra� c, iar la 
jumătatea lunii septembrie vor 

�  date în exploatare.
Cetăţenii care vor să se ra-

cordeze, pot depune o cerere 
de branșare la Uzina de Apă 
Sântana, unde sunt necesare 
următoarele documente:

-cerere;
-copie act identitate;
-copie titlu de proprietate CF 

sau contrat vânzare-cumpăra-
re;

-cod unic (pentru agenţii eco-
nomici);

-act de constituire al asociaţiei 
de locatari.

Organizaţia „Heimatortsgemein-
scha�  Sanktanna“ în colaborare cu 
Forumul Democrat al Germanilor 
Sântana, a Parohiei Romano-Catolice 
Sântana, a Liceului Tehnologic Sân-
tana, a Consiliului Local al orașului 
Sântana,  a organizaţiei „Landsmann-
scha�  der Banater Schwaben” a orga-
nizat în localitatea Sântana „Zile cul-
turale” în perioada 1–5 august 2014.

4,5 km de străzi asfaltate!

Extindere rețea apă potabilă 
în cartierul rezidențial

Zilele culturale în Sântana – Kirchweih

Altfel de valori
Interviu cu domnul Johann Kerner, 

cetățean de onoare al orașului Sântana
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Simpozion – Comparație între Lenau și Eminescu
În cadrul Zilelor Culturale „Kirchweih”, 

vineri, 1 august 2014, în sala de conferin-
ţă a Primăriei orașului Sântana s-a desfă-
șurat simpozionul: Comparaţie  între Le-
nau și Eminescu, susţinut de prof. Anton 
Bleizi� er.

În faţa unei săli pline cu oaspeţi din 
Germania, cât și localnici din Sântana, 
domnul Bleizi� er a vorbit despre cei doi 
autori și legătura dintre ei. Deși au trăit 
în perioade diferite, unul la începutul sec 
XIX iar celălalt la mijlocul sec. XIX, există 
o mare legătura între cei doi prin lucrările 
lor.

Tot în cadrul simpozionului au fost sus-
ţinute recitaluri de poezie, cât și momente 
artistice, în cele două limbi, prezentate cu 
ajutorul video-proiectorului în sala festi-
vă.

La sfârșitul acestei frumoase activităţi, 
domnul prof. Anton Bleizi� er a prezen-

tat un volum de carte despre fondatorul 
orchestrei de fanfară „Lambert Steiner” 
din Sântana. Acesta a provenit dintr-o fa-
milie de cizmari din localitatea Biled, sta-
bilindu-se la Sântana în anul 1870, unde 
fusese chemat de către directorul școlii 
germane pentru a în� inţa o orchestră de 
fanfară, care ulterior a ajuns cunoscută 
peste hotare, rămânând până azi o emble-
mă pentru Sântana.

La eveniment a luat parte domnul Pri-
mar Daniel Sorin Tomuţa, care la sfârși-
tul acestui simpozion i-a acordat titlul de 
„Cetăţean de onoare“ domnlui Johann 
Kerner, pentru contribuţia adusă comu-
nităţii din orașul Sântana.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă de 
bună dispoziţie și de discuţii prietenești 
între participanţii la acest eveniment.

Constantin Suciu

Zilele culturale în Sântana – Kirchweih
Primul mare eve-

niment din cadrul „Zilelor cultu-
rale” a fost pelerinajul germanilor 
la Mănăstirea Maria Radna, care a 
avut loc sâmbătă, în data de 2 au-
gust. Un eveniment de mare am-
ploare care a readus împreună în 
credinţă sute de șvabi bănăţeni. 
Programul a cuprins cântece tra-
diţional mariene, acompaniate 
de către fanfara HOG Sanktan-
na, Drumul Crucii și o liturghie 
arhierească o� ciată de Episcopul 
Martin Roos din Timișoara ală-
turi de Episcopul Reinhard Hauke 
din Germania. Seara s-a încheiat 
cu tradiţionalul „Gulaschessen” în 
curtea școlii secţiei germane. Un 
nou prilej de aducere-împreună, 
distracţie, dans și voie bună. Cola-
jul muzical a fost realizat de către 
orchestra de tineret „Lambert Stei-
ner” și fanfara HOG Sanktanna. 

Cel de-al doilea eveniment im-
portant a fost sărbătoarea de Kir-
chweih, care a avut loc duminică, 
3 august. O zicătoare șvăbească 
spune așa: „de Ioachim și Ana 
e Kirchweih în Sântana”, biseri-
ca catolică poartă hramul de Sf. 
Ana, care se sărbătorește religios 

anual în 26. iulie. Sărbătoarea cu 
dans și muzică s-a desfășurat însă 
în prima duminică din august. 
Așa s-a făcut că 25 de perechi 
de dansatori îmbrăcăţi în portul 
tradiţional german au pornit în 
alai din curtea familiei Reinholz, 
acompaniaţi de muzica fanfarei 
HOG Sanktanna din Germania, 
condusă de Josef Wunderlich și 
Anton Kappes. Prima pereche a 
fost Johanna Reinholz și Sebas-
tian Hell din Leingarten/Germa-
nia, iar a doua pereche Claudia 
Costantea și Maximilian Rein-
holz. Sfânta Liturghie a fost cele-
brată începând cu orele 10.00 de 
către pr. Peter Zillich și pr. Karl 
Zirmer din Germania, împreună 
cu preotul paroh Bariak Ladislau. 
Sfânta Liturghie, celebrată în lim-
ba germană, a fost înfrumuseţată 
muzical de corurile comunităţii, 
fanfara HOG Sanktanna din Ger-
mania și solista Ildiko Hajtman, 
din Bekescsaba, care la rândul ei 
ne-a încântat cu melodii sacre. 

După Sfânta Liturghie alaiul 
conduce preoţii în curtea parohi-
ală, unde cu buchetele de rozma-
rin proaspăt s� nţite în mână se 

dansează trei dansuri. 
Programul continuă după-amia-

ză când perechile frumos gătite 
de� lează în oraș în drum spre po-
mul de Kirchweih, în faţa cămi-
nului cultural „Lambert Steiner”. 
Aici perechile dansează în jurul 
pomului, se licitează buchetele 
de rozmarin, pălăria și baticul. 
Anul acesta tombola câștigătoa-
re pentru pălărie a avut-o, Groo 
Patrick iar pentru batic, Sărăcuţ 
Alexandru. Pălăria îmbodobită 
a fost licitată și câștigată de către 
Frahler Helmuth din Germania. 
Buchetul mic de rozmarin s-a 
dus în Germania, � ind licitat de 
către Johann Kerner, iar buchetul 
mare a fost licitat și câștigat de că-
tre Jessica Renz din Germania și 
Maximilian Reinholz, care la rân-
dul lor vor forma prima pereche 

de dansatori anul viitor. La sfârșit 
alaiul a condus căștigătorii buche-
tului mare acasă. Seara a continu-
at distracţia pentru toată lumea 
cu balul de Kirchweih, organizat 
la Pizzeria Primo-Ristorante din 
Sântana, până la orele dimineţii.

În cadrul programului s-au des-
fășurat și numeroase alte activi-
tăţi de renume, cum ar �  jocuri 
de handbal, respectiv fotbal, sub 
îndrumarea prof. Josef Budean 
și prof. Honiges Josef, prezentări 
pe temă religioasă și culturală, 
susţinute de către organizatori și 
participanţi ai evenimentului, în 
diferite clădiri din Sântana, sluj-
bă interconfesională de pomeni-
re în incinta cimitirelor, vizitarea 
diferitelor obiective din orașul 
Sântana.

Astrid Weber

>>> pag. 1
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Din activitatea Consiliului Local SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ SÂNTANA ADUCE LA CUNOȘTINȚA 

CETĂȚENILOR URMĂTOARELE:

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman

Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Crescendo Novus SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

În data de 15.07.2014,  Consi-
liul local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă ordinară, iar 
în data de 01.08.2014 s-a întru-
nit în ședinţă extraordinară, 
ședinţe în care s-au dezbătut și 
aprobat unele proiecte de hotă-
râri, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind 
aprobarea  documentaţiei teh-
nice aferente lucrării de PUZ 
– Zona centrală a orașului Sân-
tana –

Prin aprobarea PUZ – ului  
s-au stabilit următoarele:

- propuneri de dezvoltare ur-
banistică;

- reguli privind modul de 
ocupare a terenurilor;

- zoni� care funcţională;
- prevederi la nivelul zonelor 

funcţionale din intravilan.
  2. Proiect de hotărâre pri-

vind aprobarea   indicatorilor 
tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii ,, Ame-
najare parcare Primărie – stra-
da Muncii, orașul Sântana’’

- valoarea indicatorilor s-a 
stabilit la suma de 62,116 mii 
lei/14,157 mii euro (incl. TVA)

- din care C+M 45,646 mii 
lei/10,403 mii euro

- această parcare va avea o 
platformă  pavată de 137,42 mp

  3. Proiect de hotărâre  pri-
vind aprobarea   indicatorilor 
tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii ,, Ame-
najare parcare strada Bradului, 

orașul Sântana ’’
- valoarea indicatorilor s-a 

stabilit la suma de 145,550  mii 
lei/33,171 mii euro (incl TVA)

- din care C+M 114,729  mii 
lei/26,147  mii euro

- această parcare va avea o 
platformă  pavată de 482  mp

  4 Proiect de hotărâre  pri-
vind aprobarea unei donaţii 
în favoarea  Consiliului  Local 
Sântana

- s-a donat o mașină de pom-
pieri TLF  16/25  , donaţie fă-
cută de către Asociaţia Valores 
din Neumarkt - Germania  

   5. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea cuantumului 
compensaţiilor în bani care se 
vor acorda voluntarilor din ca-
drul S.V.S.U.  Sântana, pentru 
timpul efectiv de lucru

- voluntarilor  din cadrul 
S.V.S.U. Sântana li se va acorda 
o compensaţie în bani în va-
loare de 70 lei/acţiune, pentru 
timpul efectiv de lucru prestat 
la intervenţii 

6.Proiect de hotărâre privind 
acordarea titlului de cetăţean 
de onoare al orașului Sântana, 
domnului KERNER  JOHANN

- titlu de cetăţean de onoa-
re al orașului Sântana i-a fost 
acordat drept ca un semn de 
recunoaștere a dăruirii cu care 
a răspuns tuturor nevoilor co-
munităţii locale Sântana.

Întocmit,
c.j. Monica Popovici

În conformitate cu Ordinul Pre-
fectului Judeţului Arad nr. 146 din 
01.04.2013 și Planul comun de mă-
suri pentru aplicarea acestuia, cu 
prevederile Legii 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor ac-
tualizată, Ordinul 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apă-
rare împotriva incendiilor, O.U.G. 
nr. 21/2004 privind managementul 
situaţiilor de urgenţă, înțelegem să 
vă aducem la cunoștinţă următoare-
le măsuri care trebuie să le aveţi în 
vedere pentru prevenirea și comba-
terea incendiilor provocate de arde-
rea vegetaţiei uscate:

• Utilizarea focului deschis în locuri 
cu pericol de incendiu și pe timp de 
vânt este interzisă;

• Arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și a altor mate-
riale combustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propa-
gării focului la vecinătăţi, asigurân-
du-se supravegherea permanentă a 
arderii, precum și stingerea jarului 
după terminarea activităţii; 

• Arderea miriștilor se face numai 
după luarea măsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagării fo-
cului la vecinătăţi, asigurându-se 
supravegherea permanentă a arderii; 

• Utilizarea focului deschis nu se 
admite la distanţe mai mici de 40 
m faţă de locurile cu pericol de ex-
plozie: gaze și lichide combustibile, 
vapori in� amabili, explozivi etc., 
respectiv 10 m faţă de materiale sau 
substanţe combustibile: lemn, hârtie, 
textile, carton asfaltat, bitum, ulei 
etc., fără a �  supravegheat și asigurat 
prin măsuri corespunzătoare ;

• Arderea miriștilor se execută nu-
mai pe baza permisului de lucru cu 
foc acordat în urma întocmirii docu-
mentaţiei prealabile de către Garda 
de Mediu.

Precizăm faptul că încalcarea pre-
vederilor susmenţionate, precum 
și nesesizarea acestor încălcări au-
torităţilor abilitate, atrage după 
sine răspunderea contravenţională 
sau penală, după caz, în conformi-
tate cu actele normative în vigoare.

ȘEF S.V.S.U 
ALEXANDRU-RAOUL VUICIU 

Se dorește conservarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural local

Conservarea și restaurarea  mo-
numentelor  istorice de pe raza 
localității Sântana este o prioritate 
pentru administrația publică locală. 
Amintim aici atât monumentele ero-
ilor care au fost reabilitate în ultimii 
ani cât și restul monumentelor, în 
special cea mai veche clădire civilă 
monument istoric din județul Arad, 
construită în anul 1767- Casa Urba-
rială sau Gimnaziul din Sântana.

 Primăria Sântana a depus în pri-
măvara acestui an  o documentație 
de  � nanțare nerambursabilă din 
fonduri  norvegiene pentru această  
clădire, situată pe str. Muncii nr 60, 
clasată în Lista B a monumentelor is-
torice.  Programul de � nanțare acor-
dă � nanțare nerambursabilă de până 
la 2 milioane euro pentru Conser-
varea si revitalizarea patrimoniului 
cultural  și natural.

Proiectul orașului Sântana, ce  pro-
pune restaurarea construcției și 
adaptarea ei la nevoile culturale ale 

comunității locale, a trecut de primele 
două etape  de evaluare: a eligibilității 
și a conformității administrative.

Conform adresei  Unității de Ma-
nagement a Proiectului- Ministerul 
Culturii nr. 2438LP108/05.08.2014, 
proiectul nostru se cali� că pentru 
ultima etapă de evaluare, evaluarea  
tehnico-� nanciară. 

Dacă proiectul va �  � nanțat, im-
plementarea lui va dura aproxima-
tiv 18 luni și va consta în lucrări de 
restaurare a pereților, planșeului și 
acoperișului construcției, de ame-
najare a încăperilor existente pen-
tru diverse ateliere de creație, pen-
tru promovarea multiculturalității, 
reînvierea tradițiilor sau meșteșu-
gurilor locale, extinderea muzeului 
orașului cu noi spații și activități, 
toate acestea având ca țel creșterea 
atractivității turistice a Sântanei și a  
zonei.

Inspector superior comp. Progra-
me Europene,Adriana Bogoșel 

În � ecare an, în lunile iulie și august, la Serviciul de Evidenţă a 
persoanelor din cadrul Primăriei orașului Sântana, este aglomera-
ţie. Aceasta se datorează “repatrierii” unui număr foarte mare de 
compatrioţi, care în timpul anului lucrează în străinătate și care 
pro� tă de vizita în ţară pentru a-și rezolva și problemele cu actele.

Au fost zile de vârf în care s-au depus peste 40 de cereri pentru 
eliberarea actelor de identitate și de stare civilă, iar la acestea adău-
gându-se și un număr sporit de căsătorii.

Venim în atenţia cetăţenilor cu rugămintea ca în această perioadă 
să dea dovadă de răbdare, pentru ca totul să se poată desfășura în 
bune condiţii.

Aglomeraţie la buletine

Hungaro Granit – monumente funerare 
din granit,  diverse culori  de la 400 euro. 
De asemenea executăm plac ări,  glafuri, 

trepte, șeminee, pulturi.  Ne găsiți  la 
Vladimirescu vizavi de Movile.  Stabiliți  o 

întâlnire la numărul 0735-781-115
Din piatră tot ce vă imaginați  !

w w w.hungarogranit.ro

Serviciul de Evidenţă a persoanelor
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Sâmbătă, 9 august, activitatea 
ansamblului Busuiocul din Sân-
tana a fost încununată cu două 
locuri I, la concursul judeţean de 
folclor ,,La Izvoare”. Un loc I au 
primit juniorii, care au prezentat   
,,cearta din șezătoare” , alături de 
orchestra formată din colegii lor 
mai mari din ansamblu și inter-
preta Giorgiana Lipovan din Ca-
poral Alexa. De asemenea, un loc 
Ia obținut și grupul vocal ,,Flori 
de busuioc”, care a fost pentru  
prima dată la un concurs sub  
această formă . Acest grup vocal 
este format din laureate ale con-
cursului ,,Floricele din Sântana” 

și numară zece tinere interprete. 
Jurizarea a fost cu note la vedere 
și notele de 10 primite din par-
tea juriului pentru prestaţia celor 
două grupuri au făcut să aducem 
acasă două locuri I. Felicitări tu-
turor copiilor pentru munca de-
pusă și felicitări galeriei formată 
din părinţi și susţinătorii care au 
aplaudat și au încurajat copiii.

Ansamblul folcloric Busuiocul 
multumește Primăriei și Consi-
liului local Sântana , pentru aju-
torul acordat cu transport unde 
este necesar.

Inspector, Rozalia Pașca

Sunt tinere, frumoase, graţioase și... școlite. 
Împreună, alcătuiesc formaţia de majorete  a 
orașului Sântana, constituită în acest an, la 
iniţiativa domnului primar în colaborare cu 
doamna Cristina Neag, care pregătește aceas-
tă echipă în mod voluntar. Ideea de a în� inţa 
pe plan local o asemenea trupă a venit acum 
un an, după ce fetele au fost văzute în nu-
meroasele apariţii demonstrative de Aerobic 
Step. Ele ne reprezintă cu mândrie la toate 
evenimentele unde sunt invitate, obţinând 
încă din primul an de activitate, mai mul-
te diplome și trofee. Formaţia este alcătuită 
dintr-un număr de 11 fete, cu vârste cuprinse 
între 10-16 ani. Repetiţiile se ţin sistematic, la 
Școala gimnazială „Sfânta Ana”, de pe strada 
Ghioceilor, nr. 31.

Cabinet primar

Busuiocul din nou pe podium!

Majoretele Orașului Sântana, 
recunoscute pe plan județean

Medierea, în România, a apărut ca un instrument diferit de soluţiona-
re a con� ictelor. Până în urmă cu puţini ani con� ictele civile și penale 
se puteau soluţiona doar în faţa instanţelor de judecată în ședinţe mai 
mult sau mai puţin publice. Procesele în instanţă, au prostul obicei de a 
se întinde pe perioade lungi(uneori ani), � ind costisitoare și dezbatute 
public, fără perdea, în faţa unui „auditoriu”. Sentinţele date de instanţele 
de judecată � ind, nu de puţine ori, în dezavantajul unei parţi.

Consacrată prin directiva Uniunii Europene și rati� cată prin Legea 192 
din 2006, MEDIEREA, vine în sprijinul persoanelor, prin soluţionarea 
con� ictelor cu costuri mici, într-un mediu intim/con� denţial, în timp 
scurt, cu soluţii satisfăcătoare, comun acceptate de părţi.

„Unealta”, procedurii de mediere este mediatorul, expert în soluţiona-
rea con� ictelor. Profesia de mediator este o activitate liberală, relativ tâ-
nără pe meleagurile noastre dar în continuă expansiune. 

Medierea ne prezintă un spectru diferit asupra soluţionării, în tot sau 
in parte, a con� ictelor civile și penale. � ind o alternativă elegantă, con� -
denţială, sustenabilă � nanciar și cu rezultate avantajoase pentru părţile 
participante la procedură.
„Secretul și farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa unui con� ict, ci în 

hotărârea și priceperea noastră de a-l rezolva.”-Anton Makarenko
Mediator Vuiciu Alexandru-Raoul

Pentru informaţii suplimentare:
Birou de Mediator – Vuiciu Alexandru Raoul

E-mail: vuiciu.alexandru9@gmail.com
Tel:  0747 045 502

MEDIEREA: Modalitate Alternativă de Soluţionare 
a Con� ictelor Civile şi Penale
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>>> pag. 1 Mi-am petrecut copilă-
ria într-un mediu modest, având șansa de a 
mă forma în cadrul unei familii creștine. Încă 
din această perioadă am învăţat în cadrul 
familiei, ca mulţi alţi consăteni, să împart 
cu ceilalţi și să-i ajut pe cei social defavori-
zaţi. În Sântana mi-am petrecut minunata 
copilărie și adolescenţă, lipsită de griji, pe 
care personal pot spune că nu aș vrea să le 
uit nicodată. După absolvirea cu succes a 
școlii primare, a școlii gimnaziale și a școlii 
profesionale în Sântana, m-am specializat în 
meseria de electrician (1971-1974) la fostul 
S.M.T. În perioada iulie 1974 și până la pleca-
rea mea în Germania, septembrie 1979, am 
muncit ca electrician de întretinere la Centrul 
Mecanic – I.M.A.I.A. ARAD, iar din octombrie 
1976 până în februarie 1978 mi-am efectuat 
stagiul militar.

În 02.noiembrie 1978 m-am căsătorit cu An-
neliese Kerner, născută în 1956. Din această 
căsătorie au rezultat trei copii: Bettina (34 ani), 
Beatrix (32 ani) și Johannes (20 ani). Fiica mea 
cea mare, Bettina, ne-a îmbucurat cu doi nepoţi, 
de care suntem deosebit de mândri.

Am locuit o perioadă de aproape patru ani 
în Nürnberg, iar de 31 de ani ne-am stabilit 
domiciliul în Neumarkt in der Oberp� az, unde 
ne simţim foarte bine. Am fost, sunt și voi �  
strâns legat de localitatea mea natală, Sânta-
na, după cum spune motto-ul: „Mă simt la fel 
de bine în portul șvăbesc sântănean ca și în 
pantalonii de piele bavarezi”. 

Sunt și voi rămâne un cetăţean european 
convins. Respect și stimez toate culturile, 
porturile și confesiunile pentru susţinerea 
păcii într-o Europă liberă care și-a extins gra-
niţele.

– Cum aţi primit această distincţie?
– Trebuie să spun că vestea m-a luat prin 

surprindere. Am fost uimit și extrem de emo-
ţionat, astfel încât am avut nevoie de ceva 
timp să-mi adun gândurile. Pur și simplu 
nu am știut de ce am fost chemat de către 
domnul primar Daniel Tomuța să particip la 
ședinţa de consiliu, la care, din păcate am și 
întârziat ,neștiind că acolo mă așteaptă sur-
priza vieţii mele. Sunt onorat de acest titlu și 
mulţumesc tuturor celor care au considerat 
că merit această distincţie.

– Care este legătura dumneavoastră cu 
orașul Sântana?

– În primul rând sunt un sântanean con-
vins chiar dacă nu mai locuiesc (de 35 de ani) 
multă vreme aici. Nu pot să uit niciodată locul 
unde m-am născut si străzile pe care le-am 
colindat în copilărie și anii lipsiţi de griji ai 
adolescenţei. M-am născut aici și mă simt 
dator să ajut la dezvoltarea orașului și a dife-
ritelor instituţii ale acestuia, după posibilită-
ţile care-mi stau la dispoziţie.

– Care este părerea dumneavoastră des-
pre menţinerea obiceiurilor germane în 
Sântana și cum vedeţi evoluţia acestora?

– Sunt mândru de consătenii mei rămași 
aici, care organizează în � ecare an, cu mult 
efort, evenimentele cultural-artistice, care 
reprezintă tradiţiile strămoșilor noștri. Vin 
de � ecare dată cu plăcere la Kirchweih, Mai-
baum, Fasching sau la orice alt eveniment, 
la care sunt invitat. Sunt fericit că la aceste 
evenimente nu paticipă doar etnicii germani, 
ci și reprezentanţi ai diferitelor etnii și confe-

siuni din Sântana. Dacă pe vremea când eu 
eram mândru să � u „fecior de Kirchweih”, era 
un eveniment pur german, acum pot spune 
cu mâna pe inimă că evenimentele, pe care 
le-am amintit se desfășoară în contextul Eu-
ropei Unite. Mă bucură nespus, că Primăria 
orașului Sântana se implică intens în orga-
nizarea și menţinerea tradiţiilor șvăbești din 
Sântana, fapt pentru care le mulţumesc din 
su� et. 

– Ce vă determină să vă implicaţi în acti-
vitatea de susţinere a orașului și a comu-
nităţii din Sântana?

– După cum am spus la început, am fost 
crescut în acest spirit creștinesc de a ajuta 
semenilor mei indiferent de apartenenţa 
etnică, confesiune și statut social. Adânc în 
su� etul meu simt o datorie, inexplicabilă 
prin cuvinte, de a ajuta la perpetuarea tra-
diţiilor și la menţinerea obiceiurilor etnicilor 
germani din Sântana, dar și la dezvoltarea 
orașului. Consider că, ar �  păcat mare în faţa 
lui Dumnezeu, să nu fac nimic pentru într-
ajutorarea celorlalţi, dacă mie mi s-a oferit 
această posibilitate susţinut de cetăţenii 
orașului Neumarkt, și anume noua mea pa-
trie și de membrii Asociaţiei „Valores” a cărui 
președinte sunt.

– Amintiţi câteva din acţiunile, în care 
v-aţi implicat de-a lungul anilor.

– Primul meu proiect a fost de a susţine și 
de a sponsoriza, de a renova și dota, a ţine 
în viaţă secţia germană a școlii din Sânta-
na, prin intermediul mai multor acţiuni și 
transporturi cu ajutoare umanitare, din care 
amintesc: mobilier școlar, materiale didacti-
ce, obiecte sanitare, etc. Tot aici amintesc și 
dotarea clădirii școlii primare cu predare în 
limba germană de pe strada Muncii, nr. 56, 
cu încălzire centrală. 

După primul pas făcut, observând succesul 
și roadele, m-am ambiţionat în implicarea în 
astfel de proiecte. Astfel că au urmat: 

- dotarea cu mobilier a casei parohiale ro-
mano-catolice din Sântana; 

- dotarea fostului Spital din Sântana cu 
mașină de spălat și storcător, ambele de tip 
industrial (m-am ambiţionat să derulez acest 
proiect, deoarece am rămas de-a dreptul șocat 
să a� u în cadrul unei vizite o� ciale în spital, că 
aici se spală rufele pacienţilor, lenjeria etc. cu 
apă rece. Trebuie să amintesc aici, că închide-
rea spitalului m-a lăsat fără cuvintele. Nu pot 
să concep, că într-un oraș ca Sântana să nu 
existe spital);

- ajutarea la dotarea cu o mașină de pompi-
eri a orașului Sântana;

- am ajutat la derularea proiectul de în� in-
ţare a fanfarei de tineret „Lambert Steiner” și 
la dotarea acesteia cu instrumente muzicale 
și partituri / note.

– Proiecte de viitor
– Știu că în ultimii trei ani biserica roma-

no-catolică din Sântana a suferit în urma 
fenomenelor naturale devastatoare (furtuni, 
vijelii, ploi torenţiale, descărcări electrice) în 
repetate rânduri. Au fost distruse astfel de 
mai multe ori electronica clopotelor și ceasul 
proaspăt reparat printr-un proiect derulat de 
Primaria Sântana. Aceste pagube enorme 
s-au produs în urma trăznirii în turnul bise-
ricii, datorită nefuncţionării paratrăznetului 
existent. După ce mi-au fost aduse la cunoș-

tinţă de Marianne Hellstern, secretara paro-
hiei, consultându-ma cu ea, am ajuns la con-
cluzia că este vital să întreprind ceva, pentru 
ca bisericile catolice să nu cadă pradă unui 
incendiu asemeni predecesoarelor sale. Poa-
te că puţin știu că de-a lungul istoriei acestei 
așezări, în afara incendiului din anul 1858, a 
mai existat încă unul, care a distrus doar bi-
serica. Eu vreau să evit, ca această frumoasă 
„bazilică”, moștenită de la strămoșii noștri, să 
cadă pradă unui al treilea incendiu, din lipsa 
unui paratrăznet funcţional, astfel încât am 
luat legătura cu reprezentanţii � rmei Dehn & 
Söhne din Neumarkt, pentru dotarea clădirii 
bisericii romano-catolice din Sântana cu un 
paratrăznet nou, care corespunde normelor 
europene.

În continuare vreau să particip la păstrarea 
obiceiului de Kirchweih, însă pentru acest lucru 
avem nevoie în primul rând de o biserică îngriji-
tă, întreţinută și protejată.

Alte proiecte de viitor sunt, pe lângă dotarea 
bisericii „Sf. Anna” cu un paratrăznet so� sticat 
(ţinând cont că este o biserică foarte mare și 
dotată cu multă electronică mai ales în turn), 
montarea unor paratrăznete de protecţie la 
clădirea bisericii romano-catolice din Comlăuș, 
la casa parohială romano-catolică din Sântana, 
la Căminul de bătrâni și la clădirea școlii ger-
mane de pe strada Muncii, nr. 56.

Îmi doresc să păstrez legătura și să colabo-
rez cu � rma Electroconstruct din Pecica, care 
va efectua lucrările sus menţionate și poate 
pe viitor � rmele Dehn & Söhne din Neumarkt 
și Electroconstruct din Pecica să primească 
comenzi de lucru comune în localitate și îm-
prejurimi.

Vreau să susţin în continuare fanfara „Lam-
bert Steiner”, să încurajez și să susţin tinerii 
din cadrul fanfarei „Lambert Steiner”.

– Cum se vede, cum este percepută de 
nemţii din Germania sărbătoarea de Kir-
chweih?

– Cei plecaţi de aici cunosc foarte bine acest 
eveniment cultural-artistic și religios. Mulţi 
se întorc cu plăcere și nostalgie, iar cei năs-
cuţi în Germania au cunoscut prin interme-
diul nostru această sărbătoare, și pot spune 
că o apreciză.

– Dacă aveţi ceva de comunicat sântă-
nenilor și autorităţilor locale

– Apreciez nespus când văd, că eforturile 
mele de a ajuta comunităţii din Sântana aduc 
roade. M-aș bucura ca și în viitor, indiferent 
de conducerea localităţii și de numele prima-
rului, să știu că toate evenimentele cultural-
artistice și religioase ale etniei germane din 
Sântana sunt în continuare susţinute moral 
și � nanciar și de Consiliul Local și Primăria 
Sântana.

Mi-aș dori ca și în viitor să participe la toate 
evenimentele cultural-artistice și religioase 
ale etniei germane din Sântana și reprezen-
tanţii Comunităţii Locale și clericii altor con-
fesiuni.

Pentru mine ar �  o împlinire su� etească să 
știu că în viitor ar �  reîn� inţate fostele cluburi 
și organizaţii sportive, ansambluri folclorice, 
de dans și cântec tradiţional, dar și modern, 
sau ori ce fel de altă organizaţie sau club pen-
tru tineri și cetăţeni de toate vârstele, etniile și 
confesiunile (ca de ex. Club de sah, de popice, 
de fotbal/ handbal, � lateric, protecţia mediu-
lui etc.), organizaţii, care în trecut au îmbogăţit 
viaţa cultural-artistică și socială din această 
zonă. Aș �  fericit să știu că noua generaţie se 
implică alături de cei mai în vârstă, prin muncă 
voluntară și entuziasm la activităţile acestor 
cluburi, căci cu cât este mai intensă implicarea 
și munca voluntară, cu atât crește sentimentul 
de apartenenţă la un grup indiferent de naţi-
onalitate, etnie sau confesiune. Cred totodată 
că interacţiunea și comunicarea între generaţii 
ar duce roade bogate nu dorar societăţii, ci și 
pe plan personal: tinerii ar avea ce să înveţe de 
la cei mai în vârstă, dezvoltându-și astfel per-
sonalitatea, iar seniorii ar avea astfel o calitate 
de viaţă mai bună, deoarece ar simţi astfel, că 
încă pot �  utili societăţii. O experienţă de viaţă 
bogată trebuie împărtășită. Raportându-mă la 
memoria colectivă, pot spune că tradiţia este 
perpetuată doar prin împărtășire, rememora-
re, trăire și trasmitere. Dacă legăturile dintre 
diversele elemente sociale sunt frânte, tradiţia 
este pe cale de dispariţie. Cred că interacţiunea 
între generaţii și etnii, în sensul păstrării, dar 
și în� inţării unor tradiţii, cluburi, ansambluri 
și organizaţii comune, ar �  un pas înainte, un 
pas spre Occident și un exemplu pentru restul 
României. Mi-ar plăcea să văd că există impli-
care din toate părţile, mă repet: nu contează 
apartenenţa etnică, vârsta, sexul, confesiunea. 
Copii, adolescenţi, tineri și vârstnici, femei, 
bărbaţi, catolici, ortodicși, neoprotestanţi, 
nemţi, români, unguri, rommi etc., locuitorii 
unui oraș multietnic își pot construi „o Cetate 
Culturală” punându-și � ecare amprenta după 
propriile posibilităţi. Pentru acest lucru atât 
de minunat vă dau exemplu noua mea patrie 
Republica Federală Germania, landul Bavaria și 
orașul Neumarkt in der Oberpfalz.

 Și anume după motto-ul: 
„Doar împreună suntem puternici! 
Iar casa noastră este Europa Unită!”
Sunt mândru că sunt sântănean!

Neumarkt den 16. August 2014

Altfel de valori Interviu cu domnul Johann Kerner, cetățean de onoare al orașului Sântana



Căsătoriile lunii iulie 2014
MĂRGĂU MARIUS-DOREL și CĂTUŢOIU ADRIANA

ILIUC MARIAN-CONSTANTIN și PALCU IONELA-ANAMARIA
MOISE OVIDIU și CONSTANTINESCU ANA-MARIA

BONDRAȘ ALEXANDRU și NEȘCU PETRONELA-LARISA
ȘTEFAN LUCIAN-IOAN și MARCHIȘ SIMONA-ECATERINA

MOCUŢA SORIN și BUȘTA SIMINA-HANELORE
TRIF FLORIN-ALIN și DEAC ADELA-ALEXINA

ISTRATE CONSTANTIN-ALEXANDRU și CURTA RAMONA-ADRIANA
MOROȘAN SAMUEL și MÎRZA EMANUELA-EUNICE

CIURAR CORNEL și FARCAȘ MARIA-MIHAELA
CIURAR CLAUDIU și BUDA FLORINA-TEREZIA

COTOARĂ IOAN-CRISTIAN și PAȘCA MARIA
CĂLUȘERI DAN-POMPEI și TRIF ROXANA

HORVÁTH THOMAS-BERTHOLD și RUS ANCA
HELL MANFRED și BUTAR NICOLETA-IOANA

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

Primar, Daniel Tomuța

RECOMANDĂM:
Pentru prevenirea furturilor de porumb 

din culturile de pe raza administrativ-terito-
rială,  recomandăm respectarea prevederilor 
L.333/2003 privind paza obiectivelor, bunu-
rilor, valorilor și protecţia persoanelor, prin 
pază proprie a acestor culturi, inclusiv prin 
organizarea în comun a pazei, de către mai 

multe unităţi agricole sau persoane � zice 
deţinătoare de terenuri agricole.  

Au fost aplicate un număr de:
- 134 sancţiuni contravenţionale la 

OUG195/2002R – privind circulaţia vehicu-
lelor pe drumurile publice

- 39 sancţiuni contravenţionale la 
L61/1991R – privind menţinerea ordinii și 
liniștii publice 

- 15 sancţiuni contravenţionale la alte legi

Gardienii își fac datoria 
în Sântana

În seara zilei de 07.08.2014, în jurul 
orei 22:30, numiţii: N.A - 12 ani, O.J 
-15 ani și G.V.I -18 ani, au fost sur-
prinși în parcul Katarina Ackerman, 
vis-a-vis de Biserica Catolică, distru-
gând o bancă.

Aceștia au fost sancţionaţi contraven-

ţional și obligaţi la plata bunurilor dis-
truse.

Pe această cale, Primăria orașului Sântana 
atenţionează pe toţi cei care sunt amatori 
de astfel de fapte, că în continuare vor �  
luate măsuri împotriva acestora și sancţio-
narea lor conform H.C.L  70 / 14.04.2008, 
cât și plata daunelor.

Primăria

Să circulăm cu atenţie!
Structura rutieră a orașului Sântana are 

o lungime de aproximativ 60 km, în care 
sunt cuprinse și cele două drumuri judeţe-
ne ce traversează orașul, respectiv străzile 
Muncii, Rodnei și Mihai Viteazul.

Toate celelalte străzi sunt drumuri comu-
nale și prin urmare, șoferii au obligaţia de 
a acorda prioritate vehiculelor care circulă 
pe drumurile judeţene.

Pe teritoriul orașului există și un drum 
comunal care are prioritate faţă de celelal-
te și aceasta este str. Ghioceilor, care este 
semnalizată corespunzător.

Chiar dacă s-au asfaltat și alte străzi, atra-
gem atenţia tuturor șoferilor că în toate 
celelalte cazuri cu excepţia celor prezenta-
te mai sus – se aplică regula priorităţii de 
dreapta.

Viceprimar Cornel Gligor

Conform datelor centralizate la nivelul ju-
deţului Arad, producţia industrială a crescut 
cu 28,4%.

Mai mult ca niciodată, asistăm la o adevă-
rată avalanșă de anunţuri de angajare. Firme 
mai mici sau mai mari, se deschid sau își ex-
tind activitatea, solicitând noi angajări pentru 
ocuparea forţei de muncă necesare.

Se pare că în momentul de faţă oricine dorește 
să muncească își poate găsi un loc de muncă.

Deși cererea de forţă de muncă este mare, 
nu toţi cei veniţi la recrutări sunt automat și 
angajaţi. Una din cerinţele cele mai impor-
tante pe care solicitantul trebuie să o îndepli-
nească sunt studiile. Foarte mulţi din cei ce 
nu sunt angajaţi nu au 8 clase terminate, iar 
acest lucru constituie un adevărat handicap.

Din păcate sunt mulţi cei care nu au termi-
nat nici măcar școala generală, cu atât mai 
mult cu cât 8 clase au fost obligatorii încă de 

pe vremea lui Ceaușescu, iar acest lucru ar 
trebui să dea de gândit tuturor celor care în 
ziua de azi nu-și termină liceul sau o școală 
profesională.

Partea bună a lucrurilor o reprezintă ma-
rea diversitate a ofertei pe piaţa muncii (mai 
mare ca în oricare parte a ţării), iar partea 
mai greu de acceptat o reprezintă nivelul scă-
zut al salariilor oferite - foarte mic în raport 
cu nevoile unei existenţe decente.

Acesta este motivul pentru care potenţialii 
angajaţi refuză să meargă la muncă pe salarii 
de 7-800 lei/net. Sunt însă destule domenii în 
care salariile sunt sub medie.

Nu ca o încurajare, însă amintim faptul că 
un salariat devine automat asigurat medical, 
iar în cazul unui accident sau a unei boli, 
acesta poate bene� cia de spitalizare și îngri-
jiri medicale.

Viceprimar, Cornel Gligor
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Situaţia locurilor de muncă între bine şi rău

Poliția vă informeazăCARICATURA LUNII

COMEMORĂRI

Alți sântăneni au plecat dintre noi, lăsând în urma lor 
familii îndoliate. Acum, numai putem decât să ne ru-
găm la Dumnezeu să le așeze sufl etele alături de cei 
drepți și să îi odihnească în pace. Iar familiilor lor  sper 
ca Bunul Dumnezeu să le aducă alinarea suferințelor și 
putere pentru a trece peste pierderea suferită. 

Primar, Daniel Tomuța

COVACIU ANA
GHERMAN FLOARE

GAUDI SOFIA
CIURAR PĂULINA

SLAVOACĂ IOAN-ZAHARIE
STOIŢA IUSTIN

BURTEA REGINA

Dupa cum bine știm, politica Uniunii Euro-
pene  în domeniul deșeurilor a evoluat în ul-
timii 30 de ani printr-o serie de planuri de ac-
ţiune pentru mediu și a unui cadru legislativ 
care urmărește să reducă efectele negative 
asupra mediului si sănătăţii populaţiei.

În acest sens, Primăria Sântana a încercat să 
adopte aceste planuri încă din anul 2010 prin 
implementarea unor proiecte de  parteneriat 
între administraţia locală și agenţi economici 
autorizaţi în colectarea deșeurilor reciclabile 
nepericuloase. De atunci și până azi am reu-
șit să dotăm orașul Sântana cu peste 70 de 
ţarcuri pentru colectarea PET-URILOR, FOLIEI 
DE PLASTIC ȘI DOZELOR DE ALUMINIU, co-
lectând astfel peste 25 de tone de deșeuri în 
� ecare an, reducând simţitor cantitatea deșe-
urilor depozitate la gropile de gunoi din îm-

prejurimi.
În tot acest timp am constatat că mai sunt 

și cetăţeni care probabil nu au înţeles sensul, 
scopul și utilitatea acestor puncte de colecta-
re, obligându-ne să mai descriem încă o data 
rolul și modul în care se desfășoară colectarea 
deșeurilor reciclabile:

Aceste ţarcuri a� ate în majoritatea intersec-
ţiilor din oraș, sunt destinate în special pen-
tru Pet-uri(sticle de plastic), folie de plastic și 
doze de aluminiu. Dacă în puncte se depozi-
tează deșeuri nespeci� cate mai sus, zona în 
care se a� ă punctul de colectare devine efec-
tiv un focar de infecţie, colectorul ne� ind au-
torizat să preia alte tipuri de deșeuri(ex. cau-
ciuc, closete WC, resturi menajere, etc.).

 Pentru întreţinerea și curăţarea punctelor 
au fost nominalizate două persoane bene� ci-

are de ajutor social, care monitorizează săptă-
mânal toate punctele din oras.

Bene� ciul acestui proiect: reducerea con-
sumului de energie pentru fabricarea 
ambalajelor(în special PET și Doze de alumi-
niu).

Acestea � ind zise, dorim să mulţumim tutu-
ror persoanelor care au dat dovadă de bun 
simţ faţă de mediul în care trăim, conformân-
du-se cu toate aspectele prezentate mai sus, 
iar pe cei care și acum  consideră punctele 
de colectare, ghene de gunoi, îi avertizăm 
că în următoarea perioadă inspectorii din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana împreună 
cu agenţii de pază vor efectua controale prin 
toate zonele cu probleme, aplicând amenzi 
conform Hotărârilor de Consiliu Local a� ate 
în vigoare.

Ing. Laurenţiu Blidar - Protecţia Mediului

Colectarea selectivă, eşec sau succes?



În cadrul zilelor culturale sântă-
nene, sâmbătă, 02.08.2014, a avut 
loc turneul de handbal al trofeului 
transmisibil Fraţii Metz. Ca o pre-
mieră, cum arată și titlul, începând 
din acest an, noul trofeu Fraţii 
Metz este disputat de echipe femi-
nine de handbal.

Spre bucuria noastră, câștigătoa-
rea Trofeului Fraţii Metz ediţia-I- 
2014 este A.C.S. Unirea Sântana. 

La competiţie au participat trei 
echipe, cu următoarele rezultate:

Gimnaziu Sântana–A.C.S. Uni-
rea Sântana: 10–18

Gimnaziu Sântana–C.S.Victoria 
Nădlac: 11–17

C.S. Victoria Nădlac–A.C.S. Uni-
rea Sântana: 14–14 și 16–18 după 
aruncări de la 7 m. 

C.S. Frontiera 2004 Curtici nere-
ușind să adune în timp util echipa, 
a intrat în joc  echipa de gimnaziu, 
a cărei sportive sunt și ele com-
ponente ale echipei A.C.S. Unirea 
Sântana. 

Echipele au fost premiate cu cupe 

de locul I, II, III, diplome loc de 
echipă și diplome de participare 
pentru toţi participanţii. În pauzele 
competiţie participanţii au primit 
cornuri, sucuri și apă. În pauză a 
avut loc un meci de fotbal al hand-
baliștilor seniori invitaţi, la care au 
participat chiar și unii spectatori.

Pentru a avea rezultate și perfor-
manţe cât mai bune, facem un apel 
la fostele jucatoare de handbal, la 
toate tinerele care sunt dornice 
să joace, să vină la antrenamente, 
care încep din 15.09.2014 ora 17.

Componenţa echipei câștigătoare: 

Bilan Nicoleta, Borza Monica, Mi-
huţ Alina, Mladin Mălina, Toma 
Denisa, Boca Daiana, Weisenburger 
Denisa, Corasi Denisa, Roșu Deni-
sa, Călin Rahela, Tomuţa Patricia, 
Draia Andreea, Hexan Paula, Rusu 
Andreea, Morgoș Mălina, Hebean 
Cristina, Pătrugan Andreea.

Mulţumim tuturor celor care au 
ajutat la organizarea acestei com-
petiţii, în primul rând Primăriei 
Sântana, conducerii A.C.S. Uni-
rea Sântana și Liceului Tehnologic 
Sântana. 

Antrenor, prof. Josef Höniges

SÂNTĂNEANUL

               AUGUST  2014AUGUST  2014                           SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL

Trofeul Frații Metz la handbal feminin

Căminului cultural din Comlăuș
Construcţia căminului cul-

tural din Comlăuș a fost � na-
lizată după 1950. Inainte de al 
II-lea razboi mondial, pe lo-
cul actualului camin cultural, 
biserica a ridicat o clădire din 
cărămidă, care avea acoperiș 
dar nu avea geamuri și uși. 
După venirea comuniștilor la 
putere, clădirea iniţială a fost 
extinsă și terminată. La � na-
lizarea acesteia a contribuit și 
comunitatea locală. Cei care în 
acea perioadă au fost elevi ai 
școlii din Comlăuș își amintesc 
și azi cum au cărat cărămizi 
muncitorilor care zideau noul 
cămin cultural. Epoca de glorie 
a acestuia s-a consumat înainte 
de 1989. Aici s-au tinut specta-
cole, activităţi școlare, nunţi și 
botezuri. Pe vremuri exista aici 
și un pian.  

După revoluţie căminul a 
fost retrocedat parohiei din 
Comlăuș, iar rolul său ca in-
stituţie de cultură s-a pierdut. 
Ultimele spectacole școlare 
s-au dat în urmă cu 10 ani. De 
atunci clădirea se a� ă într-un 
continuu proces de degradare. 
Nemai� ind a statului, primăria 
nu a mai avut dreptul legal de 
a investi în renovarea, dota-
rea și întreţinerea lui. Această 
sarcină îi revine proprietaru-
lui, adică Bisericii Ortodoxe 

Comlăuș, care, din nefericire, 
nu poate susţine � nanciar re-
novarea clădirii.  

Deși părea că situaţia este fără 
ieșire, primarul orașului a avut 
încă de anul trecut mai mul-
te întâlniri cu preoţii parohiei 
Comlăuș în speranţa de a găsi 
o rezolvare cât mai favorabilă. 
S-a constatat că interesele pa-
rohiei și ale conducerii orașului 
converg cu interesele cetăţe-
nilor spre refacerea căminului 
cultural și redarea acestuia spre 
folosinţa comunităţii locale. 
Singura cale posibilă pentru a �  
reparat din bani publici, presu-
pune ca mai întâi primăria ora-
șului să preia clădirea în con-
cesiune pentru o perioadă de 
cel puţin 10 ani. Lucrurile s-au 
oprit deocamdată aici pentru că 
� ind vorba de averea bisericii, 
parohia Comlăuș are nevoie și 
de acordul Episcopiei Aradului, 
care, speram ca in cel mai  scurt 
timp sa � e favorabil. 

Până atunci nu ne rămâne 
decât să visăm că trăim într-
o ţară frumoasă cu școli în 
care învaţă elevi minunaţi și 
care au un cămin cultural în 
apropiere, pe scena căruia să-
și poată etala talentul artistic 
spre bucuria părinţilor și bu-
nicilor lor.  

Viceprimar Cornel Gligor

În vederea asigurării condiţiilor ne-
cesare unei bune desfășurări a campio-
natului Judeţean de fotbal, liga a VI-a, 
Primăria, prin intermediul muncitori-
lor de la serviciul Gospodărie Comu-
nală și cu sprijinul președintelui asoci-
aţiei sportive „Voinţa”  Caporal  Alexa, 
domnul Gurban Ciprian și a domni-
lor  Brad  Dorin și Adrian Ciontea, au  
început lucrările de sistematizarea a 
terenului de fotbal din satul Caporal 
Alexa, pentru îndeplinirea condiţiilor 

de omologare cerute de Agenţia Jude-
ţeană de Fotbal  Arad.

Au fost montate băncile de rezerve, a 
fost reparat gardul, poarta de la intrare  
și urmează realizarea și montarea vesti-
arelor pentru cele două echipe și arbitri. 
Se va mai construi un gard de protecţie 
a spaţiului de joc prin care se delimitea-
ză sectorul rezervat spectatorilor. 

Nu ne rămâne decât să urăm mult 
succes echipei din Caporal Alexa.

Cabinet Primar

Amenajarea terenului de fotbal din Caporal Alexa

- Sicrie de la 250 de lei   -   Capac frigoric ( GRATUIT în prima zi  )    -   20% reducere la sicriu  ( pentru veteranii de război )
- 10% reducere la sicriu ( pentru persoanele cu handicap )     -   Coroană funerară de la 20 de lei

- Transportul la capelă GRATUIT

Contact :



Infrastructura pentru sport din 
orașul nostru se va imbogăţi cu 
un teren sintetic.

După ce anul trecut a fost dat în 
folosinţă parcul și terenul sintetic 
din Caporal Alexa, iată că anul 

acesta a început amenajarea unui 
spaţiu de sport și agrement și în 
oraș.Acesta va cuprinde un teren 
sintetic multifuncţional pentru 
fotbal/handbal, cu dimensiunile 
de 50×25m, împrejmuit cu plasă 

până la înălţimea de 6m, un parc 
de joacă pentru copii, grupuri sa-
nitare și o parcare de 12 locuri.

Proiecul a demarat prin amena-
jarea terenului situat între străzile 

Dunării și Mărășești, în capătul 
străzii Mihai Eminescu. Având în 
vedere diferenţa de nivel, acesta 
va �  umplut cu un strat de pământ 
cu grosimea de un metru, care se 
va tasa și va constitui fundaţia vii-
torului complex de agrement.

Primăria

În vederea deschiderii în bune 
condiţii a anului școlar, au înce-
put lucrările de întreţinere și re-
novare la școlile din oraș.

Se lucrează la renovarea totală a 
grupurilor sanitare de la clădirea 
Liceului Tehnologic de pe strada 
Ghioceilor, nr. 31, se zugrăveș-
te holul de la intrarea în Școa-
la “Sfânta Ana” , iar cu ajutorul 
muncitorilor de la școală se va 
monta gresia în același hol.

De asemenea, este în curs de � -
nalizare cabinetul stomatologic 
școlar de la Școala “Sfânta Ana”.

La Școala “Șt. Augustin Doinaș” 
se lucrează la izolarea termică a 
clădirii.

Este în curs de � nalizare o rea-
lizare deosebită pentru o școală 
din învăţământul gimnazial. Este 
vorba de cabinetul stomatologic, 
pe care primăria, în colaborare 
cu școala intenţionează să-l des-
chidă anul acesta școlar. S-a făcut 
instalaţia sanitară, s-au renovat 
pereţii și s-au schimbat ușile, iar 
de serviciile oferite, vor bene� cia 
toţi elevii școlii.

Cabinet Primar

Cu această ocazie, Primăria Ora-
șului Sântana și ansamblul folclo-
ric Busuiocul au fost invitaţi să 
participe la manifestările orga-
nizate pe parcursul a trei zile. O 
delegaţie formată din conducerea 
Primăriei Orașului Sântana, au 
participat sâmbătă, 2 august 2014, 
la invitaţia Domnului Primar Plu-
har Laszlo, la o serie de manifes-
tari culturale organizate în Aletea. 
Au fost depuse și coroane de � ori 
la Monumentul Naţional al ger-
manilor exilaţi. Duminică, 3 au-
gust, ansamblul folcloric ,,Busuio-
cul‘’ din Sântana , care a cuprins 

formaţia de dansuri și grupul vo-
cal ,,Flori de busuioc”, alături de 
ansamblul ,,Bujorii Grănicerului”, 
au participat în cadrul programu-
lui folcloric organizat cu această 
ocazie. La întoarcerea din Aletea 
am participat de asemenea și la 
Grăniceri la ,,Zilele Grănicerului”, 
localităţi care au fost reunite în ca-
drul proiectului ,,Vatra folclorică 
Elek-Sântana-Grăniceri”, proiect 
care deși s-a încheiat, a făcut ca 
cele trei localităţi să rămână prie-
tene și să își dorească continuitate 
și colaborări și pe viitor.

Inspector, Rozalia Pașca

  SÂNTĂNEANUL
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Și în acest an Primăria Orașului 
Sântana în colaborare cu Centrul 
cultural Judeţean Arad, a organi-

zat cursuri ale Școlii de vară .Cei 
mai multi copii și-au exprimat 
dorinţa de a participa la modulele  

de dans  popular și dans modern, 
unde au participat aproximativ 60 
de copii. Cursurile sunt gratuite și 
au fost predate de profesori  din 
Arad, la dans modern copiii s-au 
pregătit cu doamna Maura Coz-

ma și la dans popular, copiii s-au 
pregătit cu domnul profesor Vasile 
Peri, de la Palatul  Copiilor Arad. 
La � nalul cursului � ecare  partici-
pant a primit câte o diplomă.

Inspector, Rozalia Pașca

Școala de vară pentru copiii sântăneni

Lucrări de pregătire a spațiilor școlare

Teren sintetic multifuncțional și parc de joacă în Sântana

În perioada 1-3 august 2014, la Elek (Aletea), Ungaria 
a avut loc Întâlnirea Mondială a celor din Aletea
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