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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Doi ani de mandat, cu rezultate
pozitive pentru Sântana!

Primar
Daniel Tomuța
- Iată că au trecut deja primii doi
ani din mandat. Cum merge administraţia oraşului?
Încercăm să ne respectăm programul cu care am câştigat alegerile.
Muncim pentru asta. De altfel pentru o transparenţă totală publicăm
într-un tabel separat lista investiţiilor făcute din bugetul local în aceşti
doi ani. Bineînţeles că aceste date
nu reflectă întregul ansamblu de
realizări, de strategii şi preocupări
pe care le presupune administrarea
oraşului. Eu spun că am reuşit până
acum să fim cumpătaţi în cheltuirea
banului public şi echilibraţi în ce priveşte atingerea tuturor domeniilor
de interes ale cetăţeanului. Suntem
însă orientaţi prioritar către îmbunătăţirea tuturor aspectelor ce ţin
de infrastructură.
- Care sunt realizările de până
acum?
Marile lucrări de infrastructură pe
care le aşteaptă toţi cetăţenii, mă
refer aici la introducerea canalizării
şi la modernizarea drumurilor sunt
în curs de realizare. Canalizarea este
aproape finalizată şi în momentul de
faţă se mai lucrează doar la remedierea aspectelor privind tasarea terenului, refacerea structurilor deteriorate şi verificarea generală înaintea
recepţiei finale. Unii ar putea spune
că lucrurile se mişcă prea încet, însă
vreau să precizez că deşi amploarea
lucrărilor de canalizare din Sântana
depăşeşte oricare altă localitate din
judeţ, oraşul nostru se află în frunte în ce priveşte termenul de finalizare. Ca să dau exemple, la Curtici
şi Macea se fac încă săpături. În ce
priveşte infrastructura rutieră acţionăm pe două planuri. Primul presupune asfaltarea din resurse proprii a cât mai multor străzi din oraş.
Până acum am asfaltat circa 6 km de
străzi orăşeneşti, care se adaugă la
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cei 8 km care erau asfaltaţi până în
anul 2012, când mi-am început eu
mandatul. Au mai rămas doar 2,5
km de drumuri de pământ din cei
74 km care s-au modernizat până
la stadiul de asfalt sau drumuri de
piatră. Este mult, este puţin, depinde din ce punct de vedere priveşti.
Suntem limitaţi de nivelul bugetului
local. Tocmai de aceea am făcut tot
posibilul pentru a obţine finanţare
din alte surse. Cel mai mare câştig
este obţinerea proiectului prin care
se vor asfalta până la sfârşitul anului
viitor 8,1 km străzi, proiect cu finanţare guvernamentală în valoare de
10 milioane de lei (100 de miliarde
lei vechi).
- O dezvoltare sănătoasă a unui
oraş se face întradevăr cu bani externi. Aţi reuşit să obţineţi finanţări
şi pentru realizarea altor proiecte?
Am nimerit exact la finalul unui
ciclu de finanţare europeană (20072013) şi începutul altuia nou (20142020) în care liniile de finanţare importante ori au fost deja închise, ori
încă nu s-au deschis. Am pregătit
proiecte pentru accesarea de fonduri europene pentru renovarea
clădirii fostului Gimnaziu Latin în
care funcţionează deocamdată şi
Biserica ortodoxă Sântana II, pentru repararea corpului II de clădire a
Liceului tehnologic, pentru o întreprindere socială etc., şi este vorba
de sume de bani de ordinul milioanelor de euro. Staţia de epurare a
apelor uzate va fi construită tot din
bani europeni în cadrul Master Planului judeţean.
- Care sunt următoarele ţinte pentru anul acesta?
Modernizarea parcului Katharina
Ackermann, parcarea pentru angajaţii de la EKR, capela din Comlăuş,
terenul sintetic de pe strada Dunării, anveloparea termică a corpului
II de la Liceul Tehnologic, montarea în spatele primăriei a unei staţii
de monitorizare a poluării aerului,
deschiderea sediului BRD de lângă
magazinul Profi, o nouă parcare pe
strada Muncii în apropierea primăriei, cabinetul stomatologic pentru
elevi la şcoala „Sf. Ana”, pietruirea
unor străzi, trotuare, refacerea drumurilor agricole, amenajarea vestiarelor la terenul de fotbal din Caporal Alexa etc. După cum bine se
poate observa, aproape că nu există
domeniu de interes pe care să nu îl
atingem.
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Fără doar și poate, evenimentul cel
mai important al lunii iulie a fost reprezentat în Sântana de festivitățile
organizate cu ocazia Zilelor Orașului.
Trei zile dedicate sântănenilor, trei
zile în care au fost organizate o multitudine de activități sportive, culturale, artistice.
Ca atare, datorită importanței eve-

nimentului, dedicăm mare parte din
acest număr al publicației locale zilelor de sărbătoare ale Sântanei. Încercăm astfel să readucem în prim-plan
momente din cadrul acestor zile,
subliniind faptul că ediția din acest
an a sărbătorii a fost una completă,
în care întergul oraș a îmbrăcat straie de sărbătoare.

Concert de fanfară în faţa Primăriei

Sâmbată, 5 iulie, pe platoul din fata Primăriei a avut
loc un concert al Fanfarei
Lambert Steiner din Sântana,
fanfara care recent a împlinit
un an de activitate. Concertul
a cuprins cântece din repertoriul internaţional. Fanfara
Lambert Steiner reuneşte tineri din Sântana şi Caporal
Alexa, dar şi prieteni din localitatea Buteni. Drept recunoaştere a eforturilor depuse
în acest prim an de activitate, primăria oraşului a oferit
membrilor fanfarei o tabără
de muzică timp de o săptămână în localitatea Chisindia.
Programul de studiu s-a des-

făşurat dimineaţa, iar după
aceea copiii au avut parte de
jocuri, drumeţii şi multă voie
bună.
Reamintim cititorilor că
Fanfara Lambert Steiner a
luat fiinţă la iniţiativa domnului primar Daniel Tomuţa
cu sprijinul Asociaţiei “Valores” din Germania, reprezentată de domunul preşedinte
Johann Kerner şi condusă de
prof. Dan Miculiţ. Cu acest
prilej, vă anunţăm că sunt
aşteptaţi să se înscrie şi alţi
copii care doresc să înveţe un
instrument şi să facă parte
din formaţia de fanfară.
Insp.Rozaia Pașca

Sâmbătă 5 iulie - ZIUA TINERETULUI

Sâmbătă, începând cu orele
20:00, tineretul din Sântana şi nu
numai, a avut parte de un spectacol care a cuprins dans, muzică, demonstraţii de arte marţiale, magie, modeling şi concursul
Miss Sântana 2014.
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- Scena politică românească a
suferit mari transformări în ultimii doi ani şi lucrurile
nu se opresc aici. Care este situaţia la Sântana ?
Atunci când vorbim de realizări, putem trece în listă şi
buna funcţionare a Consiliului local. Din fericire, la Sântana, mulţumită şi înţelepciunii consilierilor locali, au fost
evitate marile cutremure politice şi a fost urmărit în primul
rând interesul cetăţeanului. PNL-ul a câştigat alegerile şi
are un grup numeros de consilieri care mi-a fost mereu
alături. Alături de noi au stat în permanenţă şi ceilalţi consilieri, cu care avem o bună colaborare, însă în definitiv,
în afara unor normale divergenţe de opinie pe anumite
subiecte, mă declar mulţumit de buna funcţionare a Consiliului local.
- Spuneaţi că în afara realizărilor vizibile administrarea oraşului presupune şi altceva. La ce vă referiţi?
Sunt şi lucruri mai puţin vizibile dar care cer la fel de
multă atenţie şi un mare consum de energie. Mă refer de
exemplu la relaţia cu oamenii. Am urmărit să dezvolt toate
canalele de comunicare cu oamenii şi să aplec urechea la
problemele tuturor. Nu este tocmai uşor să descoperi câte
necazuri au semenii tăi şi chiar dacă eşti primar să nu poţi
să-i ajuţi. Este unul dintre motivele pentru care am solicitat

în fiecare din aceşti doi ani suplimentarea ajutoarelor alimentare primite de la Uniunea Europeană, chiar dacă s-a
dublat şi munca angajaţilor de la serviciul social şi SVSU.
Este apoi strădania permanentă de a face cât mai multe
lucruri cu costurile cele mai mici, să ne gospodărim singuri,
aşa cum spuneam într-unul dintre ziarele recente.
- Credeţi că veţi reuşi ca la finalul celor patru ani să
împliniţi toate promisiunile făcute în campania electorală?
În bună măsură. Îmi dau seama acum că vrând nevrând,
în aceşti doi ani de mandat am realizat şi lucruri pe care
nici măcar nu mi le-am propus. Însă la fel de bine pot spune şi că sunt lucruri pentru care lupt de doi ani dar pentru
care mi-am pierdut şi eu speranţa că le voi putea face. În
definitiv trebuie să ne propunem în viaţă idealuri mai mari
decât cele pe care le putem realiza. Dacă îţi propui puţin
vei realiza puţin, dacă ai visuri măreţe şi realizările vor fi
pe măsură.
- Un mesaj de final pentru cititori?
Sperăm că suntem pe făgaşul cel bun şi vom încerca
realizarea tuturor obiectivelor propuse. Vă doresc vacanţă
plăcută tuturor şi să privim cu încredere spre viitor.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
Reabilitare termica Sc.Sfanta Ana strada Campului nr.107
Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Santana strada Ghioceilor nr.6
Amenajare parc Caporal Alexa
Achizitionare pavaje si borduri parc Caporal Alexa
Achizitionare si montare centrala termica la biblioteca orăşenească
Lucrari de proiectare şi execuţie hala de lactate
Proiect apa-canal” Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
PT şi execuţie vestiare la Stadionul din oraşul Sântana
Execuţie foraj apa în parcul Caporal Alexa
Proiectare şi execuţie extindere reţea electrică cartier rezidenţial
Proiectare şi execuţie teren sintetic multifuncţional la Caporal Alexa
Achiziţionare generator de sudură
Achiziţionare generator de curent electric KDE 6700 TA
Elaborare PUZ staţie de epurare in orasul Sântana
Elaborare PUZ zona centrală în oraşul Sântana
Achiziţionare şi montare bănci pentru stadion
Achiziţionare autobuz 14 locuri
Achiziţionare utilaj PRB- nacelă
Achiziţionare sistem de supraveghere stradal
Achiziţionare tractor
Achiziţionare remorca
Achiziţionare lamă pentru zapadă
Elaborare PT şi execuţie asfaltare strada Cloşca
Extindere iluminat public Comlăuş
Amenajare parcare în faţa sediu Poliţie strada M.Eminescu nr.24 A
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana şi sat Caporal
Alexa în faza de proiectare SF
Proiecte asfaltări drumuri
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana (Localitatea Sântana) etapa I execuţie
Amenajare parcare în faţa Bisericii ortodoxe Caporal Alexa
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana şi sat Caporal
Alexa – proiectare
Reparaţii trotuare în oraşul Sântana
Achiziţionare buldoexcavator
Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Sântana
Amenajare loc de joacă pentru copii Liceul Tehnologic – Şcoala Germană
Achiziţionare şi montare echipamente de joacă la Grădiniţa PP1 Sântana
SF Amenajare parc Sântana Katarina Ackerman
Proiectare şi execuţie – Amenajare parc Sântana Katarina Ackerman
Restaurare “Urbarialhaus (Casa Urbariala) şi adaptarea ei la nevoile culturale ale
comuniăţii” Faza DALI
SÂNTĂNEANUL
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Amenajare drumuri de pământ
Achiziţionare şi montare echipamente de joacă în Parc 1, str.
M.Viteazu
Amplasare instalaţie nocturnă pentru terenul sintetic din Caporal Alexa
Amenajare parcări la stadionul de fotbal şi cimitir Sântana I
Proiect apa-canal ”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Arad”
Proiectare şi execuţie extindere reţea electrică cartier rezidenţial
Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere în oraşul
Sântana, sat Caporal Alexa jud.Arad
SF teren sintetic multifuncţional în Sântana str.Dunării
PT şi sistematizare pentru amenajare teren sintetic multifuncţional str. Dunării
Elaborare PUZ zona centrală în oraşul Sântana
Elaborare PUZ ştrand în oraşul Sântana
Achiziţionare şi montare aparat aer condiţionat UPU
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana
(loc.Caporal Alexa) - etapa I execuţie
Elaborare PT si executie asfaltare strada Closca
Asfaltare strazi în orasul Sântana, judeţul Arad – Zărandului,
Olteniei, C.D.Gherea, M.Eminescu
Modernizare străzi în oraşul Sântana
Amenajare trotuare în orasul Sântana
Elaborare SF pentru Amenajare parcare strada Muncii
Elaborare PT pentru Amenajare parcare strada Muncii
Elaborare SF pentru Amenajare parcare strada Bradului
Elaborare PT pentru Amenajare parcare strada Bradului
Amenajare parcare strada Bradului – execuţie
Amenajare strazi si drumuri locale în oraşul Sîntana (localitatea
Sântana)- etapa II PT+DE
Reabilitare imobil Grădiniţa Caporal Alexa
Reabilitare termică Sc. Sfânta Ana
Reabilitare imobil Grup Şcolar Sântana
Elaborare PT pentru construcţie casa de cultură
Furnizare echipamente de joacă şi mobilier stradal
Achiziţionare mixer audio
Lucrări de instalare de gaz şi achiziţionare de convectoare la
Centrul de zi
Reabilitare imobil sediul PSI
Amenajare piaţă agroalimentară
Elaborare proiect tehnic şi execuţia lucrărilor de reabilitare
zona imobil repartizat pentru staţia de ambulanţă
Lucrări de proiectare şi execuţie hala de lactate
Reabilitare sistem de iluminat din parcul situat pe str. M. Viteazul din oraşul Sântana
PT şi execuţie vestiare la Stadionul din oraşul Sântana
Realizare foraj fântână şi instalaţie de irigat la Stadionul din Sântana
Sistem informaţional specific domeniului imobiliar- edilitae şi
băncilor de date urbane
Achiziţionare 2 buc cositori
Achiziţionare motofierăstrău pe benzină
Achiziţionare freză zăpadă
Achiziţionare utilaj împrăştiat material antiderapant
Achiziţionare aparat de sudură portativ
Achiziţionare grup electrogen de 15 KW
Elaborare PUZ staţie de epurare în oraşul Sântana
Amenajare trotuare pietonale sat Caporal Alexa, PT şi execuţie
Elaborare DALI pentru amenajare trotuare pietonale în sat
Caporal Alexa
PT parcare şi şanţuri pe str. Câmpului nr. 107 (în faţa Şcolii gimnaziale Sfânta Ana)
Amenajare parcare şi şanţuri zona Piaţa agroalimentară Sântana şi PT
Achiziţionare buldoexcavator
PT- proiect tehnic
DE- detalii de execuție
SF- studiu de fezabilitate

PUZ- plan urbanistic zonal
DALI- documentație de avizare a lucrărilor
de intervenție
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Din activitatea Consiliului Local Nunta de aur pentru nouă familii sântănene
În data de 17.06.2014, Consiliul local al orasşului Sântana
s-a întrunit în şedinţă ordinară,
în care s-au dezbătut şi aprobat unele proiecte de hotărâri,
după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcţii şi
de organizare a Aparatului de
specialitate al primarului din
cadrul Primăriei oraşului Sântana pentru anul 2014
- s-a aprobat înfiinţarea în
statul de personal şi organigraU.A.T. Nr.maxim
de posturi
potrivit
pct.1 al
O.U.G.63/10

Santana

82

Posturi pt.
S.P.C.L.E.P.
Potriv.pct.2
al
O.U.G.63/10

ma Aparatului de specialitate
al primarului oraşului Sântana
un compartiment Centrul de
Zi ”Katarina“ în Caporal Alexa în subordinea Serviciului
Public de Asistenţă Socială cu
două posturi de execuţie de natură contractuală .
-s-a aprobat Statul de funcţii
şi organizarea Aparatului de
specialitate al Primarului din
cadrul Primăriei oraşului Sântana pentru anul 2014, potrivit
Anexei.

Posturi pt.
Serv.Public.
de Pol.Locala
si Paza obiectivelor
potriv.pct.3
al OUG63/10

3

2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a
Aparatului de specialitate al
primarului din cadrul Primăriei oraşului Sîntana
- se găseşte postat pe site-ul
Primăriei
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,, Teren sintetic

13

Posturi adaugate Total
pt.implement. posproiecte fin. din turi
fonduri externe
neramburs.
potriv.
pct.4 din anexa
O.U.G.63/10
98

multifuncţional, strada Dunării’’
- se stabileşte valoarea indicatorilor tehnico – economici ai
investiţiei la suma de :
502,974 mii lei/113,415 mii
euro (fara TVA) din care C+M
409,500 mii lei/92,430 mii
euro ( fara TVA)
Intocmit,
c.j. Monica Popovici

Se anunță vreme însorită în
week-end!

Vineri, 04 iulie 2014, a avut loc festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit jumătate de secol de convieţuire. Au
spus “Da” în urmă cu 50 de ani, iar anul
acesta și-au sărbătorit nunta de aur. Nouă
familii din oraşul Sântana au împărtășit
secretul longevității în doi. În cadrul unui
eveniment festiv organizat la sediul primăriei oraşului, cuplurile invitate au fost
premiate cu diplome, flori şi câte o sumă
de bani. Preotul Nicolae Rădulescu a ţinut
o scurtă binecuvântare, după care a urmat
un program artistic susţinut de ansamblul
folcloric “Busuiocul Juniori”. La finalul
evenimentului s-a ciocnit o cupă de şampanie şi s-au depănat amintiri şi întâmplări
din viaţa cuplurilor prezente.
Poate că drumul lor nu a fost mereu lipsit
de obstacole, dar au avut puterea să treacă
cu dragoste, demnitate şi înţelegere peste
provocările pe care viaţa le-a adus în calea

Performanţă în judo pentru Sântana,
marcată de sportiva Creţ Denisa

O nouă performanţă pentru judo-ul sântănean. Sportiva Creţ Denisa a adus acasă
cel mai bun rezultat al clubului orăşenesc.
Este vorba despre locul 5 obţinut la Faza
Finală a Campionatului Naţional care s-a
desfăşurat la Techirghiol. Onorabila performanţă vine în completarea locului I obţinut
de sântăneancă la Etapa Zonală a Campionatului Naţional sub 12 ani organizată în
Timişoara, în cursul lunii mai. De asemenea
între cele două competiţii foarte importante, Denisa a mai câştigat o medalie de argint
la Cupa Nordului, turneu internaţional cu
participare a peste 700 de sportivi, desfăşu-
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lor. Familia este aşezământ dumnezeiesc şi
nucleu de bază al societăţii, iar felul în care
aceste cupluri au îmbinat cele două principii pentru a da naştere unora noi este extraordinar. Într-o societate în care conceptul de familie este tot mai abstract, 50 de
ani petrecuţi împreună reprezintă cel mai
grăitor exemplu oferit generaţiei de astăzi.
Cele 9 familii sunt: Horvath Francisc şi
Maria-Ecaterina, Bonchiş Ioan şi Floarea,
Toma Ioan şi Maria, Toma Anton şi Iosana,
Wild Francisc-Victor şi Adelhaida, Mişcoi
Corneliu şi Maria, Costin Ioan şi Barbara, Musca Dimitrie şi Maria şi Pîţ Petru si
Floare.
Le mai urăm încă o dată “La mulţi ani!” şi
viaţă fericită în continuare, cu speranţa că
ne vom reîntâlni şi peste 25 de ani, la nunta
de diamant.
Cabinet Primar

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

rat de asemenea la sfârţitul lunii mai. Trendul ascendent înregistrat în ultima perioadă o califică pe sportivă ca o tânără speranţă
a judo-ului nu doar local ci chiar judeţean
şi naţional. “Acest rezultat ne onorează pe
noi cei ce reprezentăm echipa de judo şi
care de fiecare dată luptăm în competiţii în
numele Clubului din oraşul nostru. Ne dorim ca pe mai departe să aducem acasă cât
mai multe medalii astfel încât să aşezăm
fără drept de apel Sântana pe harta judoului naţional, lansând sportivi de valoare”
a declarat prof. Anamaria Budiu.

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
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Zilele Orașului Sântana Sâmbătă 5 iulie - ZIUA TINERETULUI

>>> pag. 1 Au participat: formaţia de majorete a

oraşului Sântana, trupa Dancing Rainbow, înfiinţată în
anul 2013 şi trupa The Best Aerobic, care a luat fiinţă
în anul 2011 datorită iniţiativei doamnei Cristina Neag,
care alături de profesorii de sport ai şcolilor din oraş, au
vrut să promoveze „un altfel de mişcare”, trupele Angels
şi mini Angels, instruite de doamna Diana Blîndu, trupe care sunt emblema Clubului Copiilor Sântana, cele
care au adus numeroase premii I câştigate la concursuri
naţionale, regionale şi internaţionale, sunt cei care ne
reprezintă oraşul cu cinste oriunde merg, trupa X Style
din Arad, trupa Corso şi mult aşteptata Antonia. În jurul
evenimentului copiii s-au putut bucura de tobogane si
jocuri care au reuşit să adune un număr impresionant
de participanţi.

Pe lângă trupele invitate și vedetele mult așteptate pe scenă, Antonia fiind una
dintre ele, ziua de sâmbătă a fost și ziua în care s-a ales MISS SÂNTANA 2014.
Asociaţia Angels Events, reprezentată
de Adela Răuţ, le-a pus în lumina reflectoarelor pe cele mai frumoase fete din
oraş, concurente la titlul de Miss Sântana.
Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor
Orașului, în data de 5 iulie, în curtea Şcolii Generale „Sfânta Ana”. După clasicele
probe de foc, cum ar fi defilările în costume de baie și rochii de seară, respectiv proba de cultură generală, s-a aflat și
cine a luat coronița mult râvnită și titlul
de Miss Sântana 2014: se numește Iulia-
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na Apetrei și ea a intrat automat în finala
concursului județean Miss Arad 2014, ce
va avea loc pe data de 25 iulie. Celelalte
premii au fost, după cum urmează: Premiul II: Livia Marc; Premiul III: Alina
Iorga; Miss Avon: Romina Toader; Miss
Fitness M51: Livia Marc; Premiul Special Felba: Iuliana Apetrei.
Felicitări tuturor participantelor şi mult
succes mai departe.
Insp. Rozalia Pașca
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Zilele Orașului Sântana Sâmbătă 5 iulie - ZIUA TINERETULUI
MISS SÂNTANA 2014 a fost
aleasă așadar Iuliana Apetrei,
pe care o feliciăm, prezentându-vă și un scurt interviu realizat după concurs.
- Pentru început poți să ne spui
câteva lucruri despre ține?
- Mă numesc Iuliana Apetrei şi
am 18 ani. Am terminat Liceul
Tehnologic Sântana şi mă bucur
foarte mult că sunt sântăneancă.
- Care crezi că a fost atuul tău
cu care ai câștigat Miss Santana?
- Nu pot spune că am avut un
atuu anume, însă cred că am câştigat Miss Sântana cu ajutorul
zâmbetului şi a celor care mi-au
ţinut galerie. Ţin să le mulţumesc
tuturor celor care au fost alături
de mine.

- Consideri că a fost grea
competiția pentru locul I ?
- Da, a fost o competiţie grea, deoarece au fost fete frumoase şi vă
spun sigur că mi-a fost frică de unele fete pentru că ele erau foarte încrezătoare, în comparaţie cu mine.
- Ce hobby-uri ai?
- Îmi place foarte mult dansul şi
muzica. Eu fac parte din Ansamblul folcloric Cununiţa al UVVG.
Aş vrea să mulţumesc familiei Dărău că a fost alături de mine timp
de 3 ani şi ştiu că vor fi în continuare, pentru că mă dedic trup şi
suflet pentru dans.
- Ce apreciezi cel mai mult la un
om și ce nu?
- Eu apreciez foarte mult omul
care este de încredere. Ce nu apre-

ciez, este minciuna.
- Ce înseamnă Sântana pentru
tine?
- Sântana pentru mine este un
oraş extrem de frumos. Nu aş pleca din Sântana pentru nimic în
lume, este oraşul unde am crescut
şi am copilărit. Este şi va fi mereu
oraşul meu de suflet.
- Crezi că o lume condusă de femei ar fi mai bună?
- Nu contează de cine este condusă lumea atâta timp cât tuturor
ne este bine.
- Mulțumesc pentru timpul acordat, în final vrei să le transmiți
un mesaj cititorilor noștri?
Aş vrea să le mulţumesc tuturor
celor care m-au votat şi în special
domnului primar Daniel Tomuţa.

Fără sprijinul primăriei nu aş fi
avut ocazia de a participa la Miss
Sântana. Aş vrea să le mulţumesc,
nu în ultimul rând, părinţilor, fraţilor şi prietenului meu pentru că
m-au susţinut şi au avut încredere
în mine.

Zilele Orașului Sântana Duminică 6 iulie - Ziua Cântecului și Dansului Popular
Parada portului popular a dat
startul zilei de folclor , începând
cu orele 16,00. Acompaniamentul
pentru paradă a fost asigurat de
formatia de tineret a ansamblului
folcloric Busuiocul, formata din:
Răzvan Roşu, Bogdan Buzna,
Marius Burduhos, Andrei Belei,
Remus Pop, Răzvan Todea, Cosmin Colompar şi Marian Danciu.
Pe parcursul spectacolului au participat ansambluri prietene din
localităţile învecinate: ansamblurile Iorgovanul din Şimand, Spicul din Olari, Florile Mureşului
Vladimirescu, Laurii Zărandului
din Gurahonţ, Junii Şimăndani,
Doina Crişului din Ineu şi ansamblul Crişana din Oradea . De
asemenea, au participat formaţia
Pro Music, ansamblurile Busuiocul şi Cununiţa din Sântana. Până
la ore târzii, au încântat publicul
cu cantecele lor, tinerii interpreţi şi interpreţi consacraţi din
Sântana: Timeea şi Melisa Ierşai,
BogdanTagarcea, Andrada Dinga
, Ioana Ştrengar, Mihaela şi Gabriel Tulea, Maria Moţ, Andreea

Pătrugan, Lavinia Borteş, Paula
Hexan, Simion Coman, Delia Lazea, Roberta Lup, Andreea Proţiuc, Giorgiana Lipovan, Nicoleta
Buburuzan, Mihaela Boda şi Mădălina Hoza, Luana Budiu, Patricia Tomuţa, tinere care fac parte
din grupul vocal “Flori de busuioc” al ans. Busuiocul. De asemenea au mai participat: Florin
Lupşan, Adina Lup, Florin Stoian, Ben Stănescu, Sorin Mocan,
Flavia Roman, Mara Vlad, Cosmin Paşca, Liliana Cozma, Monica Groza, Gabi Bârsăuan, Romina Suciu, Paula Paşca, Bogdan
Toma, Corina Szatmari şi invitaţii
speciali Mariana Deac şi Benone
Sinulescu. În jurul evenimentului
organizatorii au amenajat terase
cu mici şi bere unde cei prezenţi
s-au putut relaxa şi asculta muzică. Cele trei zile de evenimente
s-au încheiat cu un spectaculos
foc de artificii. Primăria Oraşului
Sântana şi Consiliul local mulţumeşte tuturor pentru implicare şi
participare .

SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii Iunie 2014

LACKO CIPRIAN ŞI DUMA NICOLETA
DAVID NICOLAE- MARCEL ŞI TODEA ANA- MARIA
TÎRLE CĂLIN- VASILE ŞI MATEI RAMONA
CANTEA MITICĂ ŞI KISS TEREZIA
BERLAN IOAN ŞI DEHELEAN DORINA
BULBOACĂ SEBASTIAN- DIMITRIE ŞI VACARIU PAULA
GAUDI VIOREL ŞI NOVAC MARIANA
CIOCAN CLAUDIU- GABRIEL ŞI BODEA IOANA- ADRIANA
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, presărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină
de sănătate. CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

TELEFOANE UTILE

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane
utile.
Compania de Apă Arad – 0257 - 462138
(Uzina de Apă Sântana) sau
0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929
E-ON Gaz – 0800 800 928

COMEMORĂRI
BUDEA SERAFIM
STAN VASILE- ALEXANDRU
ORODEAN DUMITRU
BUDIŞAN IOAN
DOROŢ ROZALIA
CIURAR IOAN
BUDIU LIVIA

CSATLOS MARIA
STAN IULIA
CZEBELY IOLAN- ECATERINA
BOTEA FLOARE
PETRUSE MARIŞCA
BUDIU SIDA

Încă 13 sântăneni au plecat dintre noi, lăsând în urma
lor familii îndoliate. Acum, numai putem decât să ne
rugăm la Dumnezeu să le așeze sufletele 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

A.C.S. Unirea Sântana organizează înscrieri la grupele de copii născuţi între
anii 2001-2006. Înscrierile se
fac la stadionul de fotbal din
Sântana în zilele de marţi şi
joi, la orele 18:00.
Persoană de contact:
Puia Silviu- Cătălin:
0744.760.168
SÂNTĂNEANUL
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Casa de Ajutor a Pensionarilor “Expresul CFR Arad”
Arad, str. Hunedoarei nr. 4; Tel. 0257231224
Principalul obiectiv al Casei de Ajutor
Reciproc este de a sprijini persoanele
vulnerabile prin crearea de instituţii financiare puse la dispoziţia membrilor
săi prin asigurarea unor servicii, împrumuturi cu dobândă scăzută, procurare
de proteze, asistenţă medicală stomatologică, produse alimentare la preţuri

mici prin magazinele economat, acces la
băile termale, bază de tratament, fizioterapie, etc, toate fiind în slujba Protecţiei
Sociale.
Persoană de contract în Sântana
Bălaj Constantin
Str. I.L. Caragiale, nr. 27
Tel: 0257462070, 0751632225

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA
ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:
Întrucât ne aflăm din nou în perioada
verii, vegetaţia uscată rezultată din activităţi agricole şi de salubrizare a gospodăriilor nu vor întârzia să apară. Arderea acestor deşeuri vegetale constituie o
activitate cu risc ridicat de producere a
incendiilor. Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol
viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor
vă aducem la cunoştiinţă următoarele
măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere
la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu şi pe timp de vânt
este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
• Arderea miriştilor se face numai
după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului 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 explozie: gaze
şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă
de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi
asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
• Arderea miriştilor se execută numai
pe baza permisului de lucru cu foc acordat în urma întocmirii documentaţiei
prealabile de către Garda de Mediu.
Încălcarea prevederilor susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încalcari autorităţilor abilitate (poliţie,
pompierii Sântana), atrage după sine
răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Telefoane utile:
Pompierii Sântana 0257 374 180
Poliţia Sântana 0257 462 119
ŞEF S.V.S.U, Alexandru-Raoul Vuiciu

Furtună violentă în Sântana

CARICATURA LUNII

Înscrieri fotbal

SÂNTĂNEANUL

În ultimii ani capriciile vremii se fac tot
mai des simţite şi în oraşul nostru. Deja
nu mai este surprinzător faptul că iarna
nu mai e iarnă, iar vara vine tot mai târziu. Aproape că nu a fost săptămână fără
una-două zile ploioase, dacă nu şi mai
multe. Acest lucru nu este chiar rău atâta
vreme cât ploaia “vine curată”, conform
unei expresii frecvent folosite la noi.
Din nefericire, violenţa furtunilor ne
pune tot mai des la încercare. Marţi, 8
iulie 2014, oraşul nostru a fost măturat
de o furtună fără precedent în ultimele
decenii. Stâlpi de telecomunicaţii şi zeci
de copaci au fost rupţi sau scoşi din rădăcini, unii căzând peste casele oamenilor.
Numai în parcul de lângă spital un nu-

măr de 5 copaci au fost culcaţi la pământ.
Pe strada Ghioceilor doi castani au căzut peste case, iar câteva crengi au rupt
gardul liceului. Asta după ce, cu două
săptămâni înainte, o altă creangă a căzut
peste acoperişul aceleiaşi instituţii.
Cel mai neaşteptat eveniment s-a petrecut la Biserica catolică din Sântana, unde
a fost smuls din peretele turnului cadranul ceasului şi aruncat pe şosea.
Gospodăria comunală şi Serviciul pentru situaţii de urgenţă au intervenit imediat ce furtuna a încetat pentru înlăturarea distrugerilor.
În câteva zile s-a reuşit rezolvarea tuturor problemelor. Urmează să contactăm
o firmă de alpinism utilitar pentru tăierea crengilor şi a arborilor cu potenţial
de pericol.
Viceprimar,
Cornel Gligor
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Zilele Orașului Sântana Competiții Sportive
Cupa Orașului Sântana - Minifotbal

În cadrul activităţilor organizate
cu prilejul ’’ Zilelor Oraşului Sântana’’ s-a desfăşurat ediţia I a „Cupei oraşului Sântana” la fotbal pe
teren redus.
Au participat un numar de 12
echipe împărţite în 4 grupe, pentru faza eliminatorie calificânduse primele două clasate în fiecare
grupă. Echipele participante au
fost: Westerlo, Botafogo, Old Boys,
Guangzhou Evergrande, Sântana,
Chelsea, F.C. Câmpului, Borussia,
Coasta de porc, Honduras, Tunarii
şi Şimand.
Jocurile au fost aprig disputate,
dar cum e la fotbal, arbitrii au avut
de furcă, uneori, în a aplica regulamentul. Cele mai bune două echipe şi-au disputat finala, câştig de

cauză având echipa BOTAFOGO,
care a dispus de HONDURAS cu
scorul de 4-3. Membrii echipei
câştigătoare sunt: Suciu Flavius,
Rădac Călin, Mişcoi Flavius, Nicola Dănuţ, Draia Eugen, Mateş
Valentin, Martin Cătălin, Stăniş
Andrei şi Penzes Robert.
Premiile au constat în cupe, di-

plome şi echipament sportiv. S-au
acordat şi două distincţii individuale pentru „Cel mai bun portar”
care a fost desemnat IACOB DORIN de la echipa TUNARII, iar
titlul de „Cel mai bun jucator” a
revenit lui DRAIA EUGEN de la
echipa BOTAFOGO, fiecare primind cupe personalizate.

La organizarea acestui eveniment şi-au adus contribuţia prof.
Emil Arsa, Silviu Puia şi Primăria
Sântana. Ne-am dori ca această
competiţie să capete un caracter
tradiţional, urmând a fi organizată în fiecare an, cu ocazia „Zilelor
oraşului Sântana”.
Prof. Cătălin Puia

Cupa Orașului Sântana - HANDBAL

sa, Mladin Mălina, Roşu Denisa,
Toma Denisa, Draia Andreea, Tomuţa Patricia, Morgoş Mălina, Hexan Paula, Rusu Andrea, Hebean
Cristina; Antrenor: prof. Honiges
Josef
- masculin: Şoit Cătălin, Honiges
Josef, Simion Petrică, Ujoc Daniel,
Ginghină Alin, Paşca Constantin,
Ureche Alex, Neag Gabriel, Balint
Ladislau; Antrenor: prof. Honiges
Josef
La buna desfăşurare a competiţiei
au contribuit membrii conducerii
secţiei de handbal: Brădean Valentina, Bonţ Aron, Roşca Constantin
şi Weber Anton. Asistenţa medicală, pe toată durata competiţiei, a
fost asigurată de doamna Monica
Mișcoi.
După festivitatea de premiere,
echipele au fost invitate la cantina
Liceului Tehnologic Sântana la un
gulaş, pentru care mulţumim Primăriei Sântana.
Totuşi un gust amar a rămas după
festivitatea de premiere, deoarece
la echipa C.S. Unirea Sântana (dublă campioană pe judeţ) a rămas
un singur jucător la festivitatea de

premiere.
S-a terminat şi campionatul judeţean 2013 – 2014 la handbal. Echipele noastre au obţinut următoare
rezultate:
-la feminin:
Locul III - junioare III
Locul III – junioare II
Locul IV – junioare I
Locul VI – senioare
-la masculin:
Locul II - juniori III
Locul II – juniori II
Locul I – juniori I (campioană judeţeană)
Locul I – seniori (campioană judeţeană)
La junioare şi juniori IV şi V s-au
obţinut numai locuri I.
Secţia de handbal al C.S. Unirea
Sântana mulţumeşte jucătoarelor
şi jucătorilor handbalişti pentru
efortul depus în ediţia 2013 – 2014.
De asemenea mulţumim părinţilor, diriginţilor (profesorilor) şi
autorităţilor locale pentru sprijinul
continuu acordat.
Prof. BONŢ ARON
Prof. HÖNIGES JOSEF

Sâmbătă, 05.07.2014, în cadrul
„Zilelor Oraşului Sântana” a avut
loc a -7- a ediţie a Cupei Oraşului
Sântana.
Aici trebuie amintit că prima ediţie din 2008 a fost dedicată strămoşilor noştri (sântăneni) care, cu 150
de ani în urmă, au reclădit Sântana după incendiul devastator din
1858.
La ediţia din anul acesta au avut
loc jocuri interesante, cu rezultate (victorii) la limită, dar dispute
cu fairplay şi gesturi frumoase de
sportivitate.
În final, clasamentul a fost:
la feminin:
Locul I - C.S. VICTORIA NĂDLAC
Locul II- C.S. UNIREA SÂNTANA
Locul III- UNIREA GURAHONŢ
la masculin:
Locul I - OLD BOYS ARAD
Locul II- C.S. UNIREA SÂNTANA
Locul III-COLEGIUL PRIVAT ARAD
Echipele au fost premiate cu cupe
şi diplome. De asemenea au mai
fost premiaţi cu cupe şi diplome individuale următorii handbalişti:
Franio Dorothea (C.S. Victoria
Nădlac) ,, Cea Mai Bună Jucătoare,,
Boca Daiana (C.S. Unirea Sântana) ,,Cea Mai Tehnică Jucătoare,,
Titaş Alexandra (C.S. Unirea Gurahonţ) ,,Cel Mai Bun Portar,,
Sâmboan Flavius (Old Boys Arad)
SÂNTĂNEANUL

,,Cel Mai Bun Inter Dreapta,,
Ginghină Alin (C.S. Unirea Sântana) ,,Cel Mai Tehnic Jucător,,
Gergel Adrian (Colegiul Privat
Arad) ,, Cel Mai Bun Jucător,,
Botez Mihai (Preşedintele Comisiei De Arbitraj) ,,Cel Mai Bun Arbitru,,
Prof. Moldovan Pompiliu (Colegiul Privat Arad) ,,Pentru Întreaga
Activitate În Handbal,,
Premierea a fost efectuată de Primarul Oraşului Sântana, ing. Daniel Tomuţa.
Componenţa echipei noastre:
- feminin: Murariu Dana, Borza Monica, Bilan Nicoleta, Mihuţ
Alina, Călin Rebeca, Weisenburger
Denisa, Boca Daiana, Coraş Deni-
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Zilele Orașului Sântana
Expoziție de Animale

Duminică, 06.07.2014, cu ocazia celei de a XI a ediţie a Zilelor
Oraşului Sântana, a fost organizată o expoziţie de animale şi păsări. Au fost prezenţi peste 70 de
participanţi, fiind expuse bovine,
cabaline,iepuri, păsări, animale
de companie, precum şi o inedită
prezentare de reptile.
Evenimentul a avut un real succes, vizitatorii apreciind toate cele
expuse. La final, participanţii au
fost răsplătiţi cu diplome de particei prezenţi au asistat la eliberarea
cipare, flori pentru doamne şi dula aproximativ 50 de porumbei vociuri pentru copii, iar în final toţi
iajori.
Trăim cu speranţa că ediţia viitoare va fi mai numeroasă şi mai
atractivă, atât pentru participanţi
cât şi pentru vizitatori. Cu acest
prilej Primăria Oraşului Sântana
şi Consiliul Local, mulţumeşte
tuturor celor care au participat la
acest frumos eveniment.
Constantin Suciu

O bucurie pentru cei mici
După cum bine se ştie, la începutul lunii iulie au fost dotate cu noi
echipamente de joacă parcul nr.1
de pe strada M. Viteazul, grădiniţa de pe strada Unirii şi şcoala cu
predare în limba germană de pe
strada Muncii, nr. 56.
Investiţia în valoare de 42000
lei a fost făcută în special pentru
a oferi copiilor locuri de joacă şi
divertisment ca o alternativă mai
sănătoasă de petrecere a timpului
liber, comparativ cu statul în casă
la calculator.
Trebuie să menţionăm că o parte
dintre obiecte au fost recondiţionate, iar echipamentele de la secţia
germană au fost primate sponsorizare.
Montarea echipamentelor s-a
făcut prin intervenţia unor firme specializate, însă amenajarea
terenului s-a realizat cu angajaţii
primăriei, la care s-a adăugat şi
contribuţia beneficiarilor de ajutor social.
Procesul de amenajare a locurilor de joacă va continua prin
modernizarea parcului Katharina
Ackermann (vis-à-vis de Biserica
catolică din Sântana).
Zicala “nu există pădure fără uscături” se aplică şi în cazul celor
care folosesc locurile de joacă. Au
fost prinşi şi sancţionaţi cu avertismente mai mult de 10 persoane
şi au fost aplicate 4 amenzi unor
tineri care nu au respectat regulamentul de comportare în parc.
Primăria Sântana
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Chiar dacă s-a desființat taxa pe cultură, zilele de sărbătoare ale
orașului s-au desfășurat în cele mai bune condiții, cu invitați de seamă și artiști de renume. Trebuie aduși în prim-plan și sponsorii care au
sprijinit organizarea Zilelor Orașului Sântana, cu mențiunea că unii
dintre ei nu au dorit să li se facă publicitate.
SC. SOBIS SOLUTION S.R.L.
SC. HANGOVER S.R.L.
SC. AGRODEP S.R.L. SANTANA
PFA. ARCOS PROIECT CONSTRUCT
SC. SILMAR PROD S.R.L. SANTANA
SC. SCHUETZAGRA IMPEX S.R.L.
SC. JOSTIN AGRARA S.R.L.
SC. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R.L. SANTANA
SC.ELEKTROKONTAKT S.R.L. SANTANA
SC. NUŢU SERVICE S.R.L.
SC.NADEMI S.R.L SANTANA
SC.MARRY & NELLY S.R.L.
IF. LIOV NEAMŢ SANTANA
SC. ALE TAISIA S.R.L
I.I. BUDIU LUCIAN S.R.L. SANTANA
I.I.NICOARĂ ŞTEFAN SANTANA
P.F. BRAD OLTIŢA SANTANA
SC. IOSUA S.R.L. SIBIU
I.I. PREDA DUMITRU SEBIŞ
SC. SILENTIUM AETERNUM S.R.L.
SC. VIKY FAMILY S.R.L. SANTANA
SC. ECO STRUCTURI S.R.L.
SC. COOPERATIVA DE CONSUM SANTANA
SC. AGROINDIMPEX S.R.L. CURTICI

SC. SORIN & ADEPLAST S.R.L.
SC. SOVIANDIA S.R.L.
SC. INTERMED UTILAJ S.R.L.
SC. VETERINAR MURISERV S.R.L.
SC. PAV & RED CHEIA CONSTRUCT S.R.L.
SC. DRUM EXPERT S.R.L.
SC. PRIMO RESTORANTE S.R.L.
I.I. BARANI OVIDIU
I.I. PASCA COSMIN
I.I. TRIF CRISTIAN
REPREZENTANTA BRD
SC. DRAKAR NOIR DISTRIBUTION SRL
I.I. GHERMAN IOAN
SC AGROMEC ROMGERA SA SANTANA
SC MARIUS COMERT SERVICII SRL
SC PROFI ROM FOOD SRL
SC PROFI TOP&CAD SRL
SC. GROSSMANN LAND SRL
SC AGROFARM GROSSMANN SRL
SC AGRO SRL SANTANA
SC.HAŞ SMM CASA SERVICE AUTO S.R.L

Asfaltarea străzilor M. Eminescu,
Olteniei, Zărandului şi C.D. Gherea este aproape de finalizat. Asfaltul a fost aşternut pe toţi cei 4,5
km, urmând ca în cel mai scurt
timp să fie aranjate şi acostamentele. Acestea vor avea o lăţime de
0,75m de o parte şi de cealaltă a
drumului.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 1,1 milioane lei noi.
Pe strada C.D. Gherea a fost extinsă canalizarea între străzile
Păcii şi N. Bălcescu, urmând ca
ulterior, fără a fi spart asfaltul, să
se facă acelaşi lucru de la strada
Muncii către strada Bistriţei.
Viceprimar, Cornel Gligor
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