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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Toamna se numără bobocii…

Primar
Daniel Tomuța
E toamnă, e început de școală și
cred că toţi ne gândim cumva la
paradoxurile toamnei care se asociază cu tristeţi și ploi bacoviene, și
totuși avem soare, pentru că toamna este un nou început. Ce ar trebui
să ofere o școală ideală? Ar trebui
să ofere cunoaștere, învăţătură de
carte, un drum spre formarea caracterului fără a impune nimic, lăsând
să crească natural opţiunea pentru
valori, pentru bunătate, prietenie,
toleranţă, solidaritate. E important
să privim la ceilalţi, e important să
avem modele, dar cel mai important este să găsim drumul nostru.
Pășim în noul an școlar 2014-2015,
pe care ni-l dorim cu toții mai bun,

Deschiderea anului școlar

cu multe realizări frumoase, cu
credință și speranță într-o lume mai
bună. Fiecare an școlar aduce cu
sine momente de neuitat. Se spune că anii de școală sunt cei de care
ne aducem aminte cu cel mai mare
drag peste ani.
Ca la fiecare început de an școlar,
sunteţi întâmpinaţi nu numai cu
sălile de curs și manualele pregătite, dar și cu suflete deschise și cu
urări de bine, atât pentru elevii și
preșcolarii care calcă pentru prima
dată pragul școlii și grădiniței, dar
în aceeași măsură și pentru cei ce
revin.
Înainte de începerea anului școlar,
au fost facute reparaţiile necesare
prin sălile de clasă și școală, astfel că
totul se poate desfășura în cele mai
bune condiţii.
Le urez dascălilor multă putere de
muncă în noul an școlar, iar elevilor
le doresc să aibă parte de un an cu
succes și reușită și să fie convinși că
învăţământul rămâne prioritatea
absolută. Spun acest lucru pentru
că mie școala mi-a dat tot ceea ce
am astăzi și din acest motiv le sunt
recunoscător școlii și dascălilor.
Primar, Daniel Tomuța

Altfel de valori

EKR Elektrokontakt – O poveste de succes
în mijlocul comunității locale

auto de nivel mondial: BMW, Daimler, Opel GM, Audi. Revenind la întrebare, da se lucrează la extinderea unităţii din Sântana. Suntem în etapa de
finalizare a acesteia prin reconstrucţia
unei hale recent dobândite, urmând
ca în aproximativ o lună să demarăm
activitatea de producţie pe circa 1300
m2, cu 150 de operatori pentru cablajele noului model Opel Corsa. Ne
Domnule Octavian Bărnuţiu, EKR
bucurăm că putem să realizăm o parte
Elektrokontakt Sântana își extinde
din creșterea activităţii EKR în Sântaactivitatea. Ce ne puteţi spune despre
na, contribuind astfel și la dezvoltarea
aceasta?
comunităţii locale - prin numărul suEKR își are propria istorie în Sântaplimentar de locuri de muncă, impona. A fost înfiinţată în anul 1996, iar
zite și taxe-buget, prin investiţiile repe parcursul anilor și-a consolidat și
alizate în infrastructură și nu numai,
extins activitatea și în alte localităţi
și nu în ultimul rând prin faptul că
precum Pâncota și Chișineu-Criș.
punem și orașul Sântana pe harta uniEste parte a grupului german Nexanstăţilor administrative teritoriale care
Autoelectric, care exportă produse și
au activităţi industriale demne de relivrează soluţii dedicate pentru cablamarcat.
rea autovehiculelor, către producătorii

Începutul unui an școlar este
un eveniment încărcat de emoţii pentru toţi cei care pășesc
treptele școlii. Festivităţile de
deschidere a cursurilor anului școlar 2014-2015 au avut
loc luni, 15 septembrie 2014,
la toate unităţile de învăţământ
din orașul nostru. La acest eveniment au fost prezenţi elevi,
părinţi, bunici, cadre didactice,
cât și reprezentanţi ai autorităţii
publice locale.
Festivităţile de deschidere a

anului școlar s-au bucurat de
prezenţa domnului primar Daniel Tomuţa, a domnului viceprimar Cornel Gligor, cât și a
președintelui Organizaţiei de femei PNL Arad, doamna Simona
Iorgovan, ca reprezantantă a senatorului Ioan Cristina.
Domnul primar a adresat cateva cuvinte elevilor din școlile
unde a fost prezent, urându-le
tuturor elevilor și cadrelor didactice mult succes în noul an
școlar.
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Parohia ortodoxă Sântana II
în haină de sărbătoare
Duminică, 7 septembrie,
ziua premergătoare sărbătorii Nașterea Maicii Domnului
– hramul Bisericii Ortodoxe Sântana II. De dimineaţă
la Sf. Liturghie au participat
mulţi credincioși, iar dupămasa, începând cu ora 17 s-a
continuat cu slujba Vecerniei,
Acatistul Maicii Domnului și
sfinţirea apei. Au participat
preoţii din cercul misionar
Sântana: pr. cons. Gabriel Mariș din Parohia Caporal Alexa; pr. Eftimie Dobrean din
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Parohia Sântana I; pr. Nicolae
Porcolean și pr. Nicolae Rădulescu din Parohia Comlăuș;
pr. Nicolae Pașca din Parohia Zărand; pr. Adrian Mariș
din Parohia Andrei Șaguna;
pr. Ciprian Ilica din Parohia
Sintea Mică; pr. Nicu Breda
din Parohia Cintei; pr. Dragoș Călin din Parohia Olari;
pr. Paroh Ioan Crainic și diac.
Adrian Crainic, autorităţile
locale și un număr mare de
credincioși.

>>> pag. 8
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EKR Elektrokontakt – O poveste de succes în mijlocul comunității locale

>>> pag. 1 Știu că intenţio- Este un proiect pilot al căror renaţi să aduceţi și muncitori din
exteriorul localităţii. Care este
explicaţia acestui fapt?
Pe parcursul anilor noi am crescut prezenţa prin numărul de salariaţi angajaţi. De pildă la începutul anului 2014, unitatea avea
500 de angajaţi, în prezent având
aproape 700, urmând ca până
la sfârșitul anului să ajungem la
1000 de salariaţi.
Creșterea pronunţată a activităţii unităţii din Sântana a necesitat
un efort remarcabil și pe linia de
recrutare de personal. Am introdus rute noi de transport persoane către Cermei, Șepreuș și altele.
Ne-am îndreptat atenţia mai
pronunţat către comunitatea
noastră din Sântana și nu în ultimul rând am demarat un proiect
prin care oferim locuri de muncă
și persoanelor mai puţin școlarizate (fără studiile primare).Sunt
oameni pe care i-am angajat deja.

EKR este un angajator corect,
fair-play, care impune performanţe ridicate, valorizând în același
timp capacităţile și competenţele
salariaţilor săi.
Pe toată lumea interesează salariile. De ce acestea nu sunt mai
mari?
România după 1990 s-a dorit
a fi o economie de piaţa. Unul
dintre principiile care definesc
această economie este cel al cererii și al ofertei, iar oferta egalizează cererea la nivelul preţului de echilibru. Această lege se
aplică și în cazul forţei de muncă.
Dacă este să comparăm salariile
din diverse ţări, baza analizei trebuie să pornească de la competitivitatea economiei naţionale, iar
aceasta se construiește pe produse inovative, pe excelenţă operaţională și performanţe ridicate în
sectorul imediat și al serviciilor,
în esenţă pe produse și servicii

căutate de toată lumea. Răspunsul la această întrebare este foarte
complex și va ţine nu numai de
firmă, ci și de ţară. În momentul
de faţă, în România nu putem da
mai mult.
Oricum, reamintesc că oferim
locuri de muncă moderne, sigure
și nepoluante, o salarizare peste
nivelul pieţei (cu toate bonusurile), la fiecare 6 luni se majorează
salariul de bază, se dau tichete,
bonuri, se plătesc orele suplimentare, asigurăm transport, avem
servicii medicale integrate și un
medic la care se pot adresa salariaţii unităţii.
În concluzie, îmi doresc ca EKR
să continue la Sântana în următoarea decadă, aceeași poveste
de succes din ultimii 15 ani, cel
puţin la același nivel, iar acest lucru este posibil doar cu ajutorul
și implicarea directă și indirectă
a tuturor membrilor comunităţii
locale.

întabuleze grădina fără probleme,
iar alţii nu au reușit să facă acest
lucru nici până în ziua de azi.
Pentru a veni în sprijinul celor în
cauză, primăria și consiliul local
au întreprins în ultimii doi ani
mai multe demersuri pentru deblocarea situaţiei, inclusiv printro audienţă la prefectul judeţului.
Pentru a urma toţi pașii legali a
fost nevoie și de cooperarea cetăţenilor, care au fost nevoiţi să
umble pe drumuri pentru a-și
reînnoi dosarele. Acestea au fost
ticipare.
înaintate către prefectură fără a
Primarul Daniel Tomuţa a sub- primi aviz favorabil, acţiunea în
liniat că întabularea grădinilor sine provocând nedumerire și
acestor imobile dă în continuare revoltă în rândul proprietarilor.
mare bătaie de cap deopotrivă Ca o ultimă soluţie, în ședinţa de
cetăţenilor cât și autorităţilor lo- consiliu local din data de 2 sepcale. Dacă până în 2005 odată cu tembrie, s-a votat o hotărâre prin
casa se primea și curtea și grădina care primarul orașului, domnul
aferentă locuinţei, după această Daniel Tomuţa, este împuternicit
dată prefectura s-a opus acestui să semneze adeverinţele pentru
demers. Drept urmare, deși au întabulare. Acestea se vor putea
cumpărat casele în baza aceleași elibera începând cu data de 1 oclegi, unii cetăţeni au putut să-și tombrie.

Concluzia clară care s-a desprins
din această întâlnire este că autorităţile locale își dau toată silinţa
pentru rezolvarea acestor probleme vechi de aproape un deceniu,
însă trebuie înţeles că împroprietărirea se poate face numai prin ordin de prefect, competentă ce depășește puterea autorităţilor locale.
Mai mult decât atât, Consiliul Local Sântana este singurul din ţară
care a iniţiat și aprobat o hotărâre
prin care să împuternicească primarul pentru eliberarea adeverinţelor pentru atribuirea grădinilor,
lucru ce va fi fi facut daca instituţia
prefectului nu se va împotrivi iarași în contencios admninistrativ.

zultate le vom evalua peste câteva
săptămâni.
Dincolo de aceste demersuri noi
ne bucurăm de orice fel de candidaţi din Sântana, întrucât beneficiul locurilor de muncă rămâne la
nivel local.
Câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cum aţi ajuns să conduceţi această firmă?
Sunt născut în Arad, locuiesc în
Arad. Am absolvit facultatea de
știinţe economice și facultatea de
drept. Am început în anul 2000
ca asistent al administratorului și
apoi am fost promovat. Din 2001
mă ocup de activitatea financiară
a companiei. Am rămas timp de
14 ani fidel primului meu loc de
muncă datorită faptului că aici am
avut posibilitatea de a mă dezvolta atât personal cât și profesional,
precum și de a-mi pune în valoare
la cel mai înalt nivel competenţele
profesionale.

Întâlnire cetățenească

Joi, 4 septembrie, s-a desfășurat
la căminul cultural din Satu Nou,
o adunare cetăţenească în scopul
lămuririi tuturor aspectelor legate de întabularea grădinilor imobilelor cumpărate pe baza Legii
112/1995. Iniţiativa a aparţinut
consiliului local, la ședinţă fiind
prezenţi primarul și viceprimarul orașului, consilieri locali și un
număr de aproximativ 70 din cele
150 de persoane cărora li s-au trimis prin poștă invitaţiile de par-

Plombarea drumului județean Sântana–Arad

SÂNTĂNEANUL

Calea Hammerer, adică drumul
judeţean 791 de la ieșirea din Sântana către Zimandul Nou, este un
drum pe cât de util pe atât de solicitat. Structura rutieră rezistă însă
tot mai greu traficului intens din
zonă. După ce a fost odată plombat în primăvara acestui an, iată
că nici nu a venit bine toamna și
a necesitat o nouă reparaţie. Este
bine să facem precizarea că administratorul drumurilor judeţene

este Consiliului Judeţean Arad, iar
primăria orașului nu poate interveni cu reparaţii decât în interiorul localităţii. Prin urmare am fost
nevoiţi să solicităm forului superior din Arad să execute o nouă
intervenţie pe acest drum. Din
fericire pentru toată lumea, răspunsul consiliului judeţean a fost
prompt, iar plombarea a fost deja
efectuată cu succes. Situaţia este
asemănătoare și în cazul DJ 792

C, care face legătura între Sântana și Caporal Alexa. Acoperit cu
un covor asfaltic subţire în vara
lui 2012, a intrat în reparaţii succesive - pe aceleași porţiuni - atât
în anul următor cât și anul acesta.
Nu vrem să acuzăm doar calitatea
slabă a lucrărilor de reparaţii, întrucât trebuie să luăm în considerare și structura rutieră care nu a
fost proiectată să susţină un trafic
de intensitatea și cu tonajul celui
din zilele noastre.
Primăria

!
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Despre racordarea la canalizare

Venită pe neașteptate,
înștiinţarea pe care
Compania de Apă
a făcut-o în 8 sepembrie, conform
căreia începând
de la 1 octombrie
va trebui să plătim
serviciul de canalizare, a produs
în rândul populaţiei o oarecare
agitaţie. Nimeni nu se aștepta
ca anunţul privind facturarea
canalizării să se facă odată cu
anunţul de racordare la canalizare. Cu excepţia vechilor abonaţi care au fost branșaţi automat pe noua canalizare, restul
cetăţenilor au așteptat mai întâi
finalizarea staţiei de epurare.
Pentru a limpezi cât de cât lucrurile și a veni cu informaţii
suplimentare pentru cetăţenii
orașului, ne-am documentat
de pe site-ul Companiei de
Apă Arad și suntem în măsură
să facem câteva precizări suplimentare. Am aflat astfel că
furnizarea/prestarea seviciului
de alimentare cu apă și de canalizare se face doar pe bază de
contract, conform prevederilor art.30 din Legea 241/2006
a serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare și a Legii
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Totodată se face precizarea
că, potrivit art.6, Anexa 1 din
H.G. 188/2002, modificată
prin H.G. 325/2005, toţi deţinătorii de locuinţe individuale sau colective, ori de incinte
în care se desfășoară activităţi
socioeconomice, ale căror ape
uzate nu pot fi epurate separat,
au obligaţia să se racordeze la
reţelele publice de canalizare
ale localităţilor.
În situaţia în care deţinătorii
de locuinţe individuale sau colective au deja sisteme de colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri absorbante - aceștia
vor lua toate măsurile sanitare
pentru dezafectarea lor, odată
cu racordarea la reţelele publice de canalizare.
Fiecare locuinţă având tubul

de canalizare tras până la limita
de proprietate, proprietarul își
va putea face legătura la acesta
prin contribuţie proprie (manoperă și materiale) sau prin
intermediul unei firme autorizate.
De asemenea menţionăm că
potrivit art.152 alineat 1 din
Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare, aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Președintelui A.N.R.S.C.: “ dacă în localitate există un sistem public de
canalizare, toţi utilizatorii care
au contract de furnizare a apei,
indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligaţia de
a deversa apele uzate doar în
reţeaua de canalizare”.
În conformitate cu alin.3 din
Regulamentul-cadru aprobat
prin Ordinul 88/2007 al președintelui A.N.R.S.C. “vidanjarea
este interzisă în zonele în care
există realizat un sistem public
de canalizare”.
Conform articolului 8 din
Legea nr 51/8.03/2004 “În cazul serviciilor pentru care nu
există sisteme de măsurare-înregistrare ori metoda măsurării directe nu se poate aplica,
determinarea consumurilor/
cantităţilor serviciilor furnizate/prestate se face în regim paușal sau prin metode indirecte,
bazate pe măsurători și calcule
având ca bază prescripţiile tehnice în vigoare”.
În cazul în care utilizatorii
serviciului de alimentare cu
apa nu se conformează prevederilor legale menţionate mai
sus, vor fi sancţionaţi cu amendă contravenţională cuprinsă
între 600 și 3000 lei, potrivit
Hotărârii nr. 334/26.11.2010 a
Consiliului Judeţean Arad privind aprobarea Regulamentului de constatare și sancţionare
a contravenţiilor de către împuterniciţii Președintelui C.J.A.,
în relaţia operator-beneficiari
ai serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare.
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Deschiderea anului școlar

>>> pag. 1 Potrivit structurii anului școlar 2014-2015,
semestrul începe pe 15 septembrie 2014 și se termină pe
30 ianuarie 2015. Vacanţa de
iarna începe pe 20 decembrie
2014 și se încheie pe 4 ianuarie
2015, iar pe 31 ianuarie începe
vacanţa intersemestrială, care
durează până pe 8 februarie. În
perioada 1-9 noiembrie 2014,
clasele din învăţământul primar și grupele din învăţământul preșcolar sunt în vacanţă
Semestrul II începe pe 9 februarie 2015 și se încheie pe
19 iunie 2015. Vacanţa de primavară durează din 11 aprilie
2015 până pe 19 aprilie 2015.
Cursurile claselor a VIII-a
se încheie în data de 12 iunie
2015.
Pentru clasele terminale din
învăţământul liceal cursurile
se încheie în data de 29 mai
2015.
Liceul Tehnologic va avea în
clasa a IX-a o clasă filieră tehnologică- profil servicii, două
clase filieră teoretică- profil
uman și o clasa filieră tehnologică- profil mecanic.
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S-au realizat o mulțime de investiții în școli

Cum a fost așteptat începutul
de an școlar în orașul nostru?
Toate școlile au fost bine pregătite pentru începerea anului
școlar, au fost făcute reparații,
igienizări și modernizări.
Pe lângă acestea, în fiecare
unitate s-au făcut investiţii.
La clădirea de pe str. Ghioceilor, nr. 31 au fost renovate total grupurile sanitare, la
grădiniţa de pe str. Unirii, pe
copii i-a așteptat un nou parc
de joacă, la Școala “ Șt. Aug.
Doinaș” din Caporal Alexa
s-a reușit izolarea termică a
pereţilor exteriori dinspre șoseaua principal, iar la Școala “
Sf. Ana” s-a renovat holul de
la intrare și este aproape finalizat cabinetul stomatologic
pentru elevi.
Tuturor elevilor le dorim, în
noul an, mult succes, sănătate și spor la învățătură. Fie ca
noul an școlar să însemne atât
pentru personalul didactic și
nedidactic, cât și pentru copii
și părinţi, bucurii, satisfacţii,
împliniri, putere de muncă și
multă sănătate!
Cabinet Primar

Stația de monitorizare a aerului, totul pentru sănătatea sântănenilor
De la punerea în funcţiune a fabricii de
aluminiu, teama de poluare a fost un subiect des abordat făcând vâlvă chiar și pe
internet. Diverși apărători ai mediului înconjurător au întreţinut această angoasă,
postând fotografii cu fabrica înconjurată de
fum și postând fotografii însoţite de comentarii catastrofice. Ba mai mult, vara ploioasă din anul acesta care a produs pagube în
grădinile de legume, a alimentat și mai mult
suspiciunile, ca și când numai la noi s-ar fi
pătat roșiile sau viţa de vie. În același timp,
prin contradicţie, parcă pentru a crea și mai
multă confuzie, porumbului și grâului ce
cresc în jurul fabricii de aluminiu le-a mers
destul de bine.
Tocmai de aceea, în lipsa unor dovezi clare într-un sens sau în altul, conducerea pri-

măriei nu s-a putut încă pronunţa categoric
asupra acestui subiect. Problema a fost însă
tratată cu toată atenţia. Încă din vara anului 2012 o echipă de specialiști, profesori
universitari din Timișoara, au fost chemaţi
la faţa locului pentru a face analize chimice
ale solului la diverse adâncimi. Directorul
fabricii de aluminiu și-a arătat și el mereu
toată disponibilitatea către dialog și ori de
câte ori s-a ivit vreo suspiciune de poluare,
aceasta a fost analizată în timp util, făcându-se chiar vizite în fabrică, inclusiv pentru urmărirea procesului tehnologic.
Iată însă că temerile noastre sunt pe cale
ori să se adeverească ori să fie infirmate.
Suntem în masură să vă informăm că se
lucrează la instalarea unei staţii de monitorizare a calităţii aerului în centru ora-
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șului, lângă primărie . Aceasta va analiza
conţinutul de pulberi și gaze toxice din aer
24 din 24 de ore și va afișa rezultatele prin
intermediul unui panou electronic fixat pe
faţada primăriei pentru a putea fi urmărit
în permanenţă. În același timp datele vor
fi stocate pe un hard disc pentru a putea
fi accesate ulterior. Staţia de monitorizare
costă 300.000 lei (3 miliarde de lei vechi)
și este instalată de către o firmă din București. Ea va avea nu doar rolul de a ne
liniști, ci chiar de a indica orice urmă de
poluare permanentă sau accidentală care
se manifestă pe raza orașului indiferent de
sursă.
Viceprimar,
Cornel Gligor
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Amenajarea parcului “Katarina Akerman”

Pentru a îmbunătăţi aspectul zonei
centrale a orașului, pentru a crea un
ambient cât mai plăcut în zonă și
pentru a avea un punct de reper și de
întâlnire pentru locuitorii orașului,
Primăria Sântana a început amenajarea Parcului Katarina Akerman.
Acesta este situat la intersecţia stră-

zilor Ghioceilor și Muncii, vizavi de
Biserica Ortodoxa Sântana II și Biserica Catolică “Sfânta Ana” și are o suprafaţă totală de 7.020 metri pătraţi.
Având în vedere beneficiarii viitorului parc, care cuprind toate categoriile de vârstă, spaţiul va fi conceput
ca un ansamblu universal, multifuncţional, în care se vor crea minizone separate pentru odihnă pasivă,
pentru distracţia copiilor etc., asigurându-se trei funcţii principale ale
parcului: decorativă, recreativ-educativă și sanitară.
Parcul va cuprinde o zonă culturaleducativă cu o scenă pentru spectacole
în care se va pune în valoare și monumentul existent, o zona de mijloc recreaţional-sportivă, ce va avea în componenţă ca element principal o fântână
arteziană, și zonă destinată copiilor cu
locuri de joacă pentru aceștia.
Cabinet Primar
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O nouă parcare pe strada Bradului

Dezvoltarea EKR a dus automat la creșterea numărului
de angajaţi, mulţi dintre ei
venind la serviciu cu mașina
personală. Până în prezent
nu existau locuri de parcare
amenajate corespunzător pe
strada Bradului, parcarea autovehiculelor realizându-se
de multe ori pe spaţiul verde
sau în alte locuri improprii.
Circulaţia autovehiculelor se
desfășura greu, parcarea necorespunzătoare creând disconfort mai ales locuitorilor
din zonă.
Dacă realizarea altor parcări
s-a făcut prin eforturi proprii,
complexitatea acestei lucrări
a presupus realizarea unui
proiect. Vor fi amenajate 42

de locuri de parcare, pe o
lungime de 105 m, orientate
transversal, pe partea stângă
a carosabilului către EKR. Lucrările au fost începute deja,
structura rutieră urmând a
fi alcătuită din balast, piatră
spartă și pavaj de 8 cm. Scurgerea apelor pluviale de pe
platforma parcării se va face
prin pante conduse spre o rigolă din beton acoperită cu
plăcuţe carosabile.
Sperăm ca prin această realizare, pe lângă asigurarea unei
staţionări corespunzătoare a
mașinilor se va fluidiza traficul pe strada Bradului, sporind siguranţa și confortul
atât al angajaţilor EKR cât și al
locuitorilor din zonă.

Modernizarea terenului de fotbal din Caporal Alexa
Până nu demult terenul echipei de
fotbal din Caporal Alexa semăna mai
degrabă cu un maidan. Nu îndeplinea condiţiile necesare omologării
pentru desfășurarea unor meciuri de
liga a VI-a. Începând cu acest tur de
campionat lucrurile s-au schimbat
radical. Prin efortul muncitorilor din
cadrul compartimentului Gospodărie
Comunală, suprafaţa de joc a fost împrejmuită în totalitate, între spectatori
și terenul de joc a fost ridicat un gard

de protecţie, iar pe marginea de către
șosea au fost construite bănci pentru
rezerve și oficiali. Au fost construite
vestiare noi și s-au montat WC-uri
ecologice atât pentru spectatori cât și
pentru sportivi. Deocamdată amenajările se opresc în acest punct, însă în
funcţie de rezultatele echipei, primăria este dispusă să investească în continuare în baza sportivă de la Caporal
Alexa. Succes echipei!
Primăria

Excursie la Țebea
Mii de oameni au fost prezenţi duminică 7
septembrie la Serbările naţionale de la Ţebea,
un eveniment tradiţional închinat memoriei lui Avram Iancu. Ceremonialul public s-a
desfășurat la Complexul Istoric din localitatea

Ţebea, comuna Baia de Criș, judeţul Hunedoara, începând cu ora 11.00 și a cuprins: decorarea drapelului de luptă, slujba religioasă
de pomenire, ceremonia depunerii de coroane și mesajele autorităţilor, după care sărbătoarea a continuat ca în fiecare an pe platoul
din sat, cu târgul tradiţional și spectacole de
folclor.
Deși mulţi dintre sântăneni nu știu, constituie deja o tradiţie și participarea la această
sărbătoare a multor concitadini de-ai noștri.
Anul acesta, ca și anul trecut, o delegaţie de
peste 40 de persoane, în frunte cu primarul
Daniel Tomuţa și câţiva dintre consilierii orașului a fost prezentă la aceste manifestări.
Cabinet Primar
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Căsătoriile lunii august 2014

STOICA PAVEL ȘI STOICA MIRABELA-MARIANA
HORA ALEXANDRU-VIOREL ȘI IGREŢ MARIETA
OLARIU VASILICĂ-MIHAI ȘI BĂLĂBAN SABINA-MARIANA
RADU MARIUS-IULIAN ȘI COMLOȘAN ALINA
PARTENIE DANIEL ȘI COTFAS ANA-MARIA
TOMA ION-COSMIN ȘI RUS IRINA-EUGENIA
URECHE IOAN ȘI MĂTĂSARU LIDIA-MIHAELA
POGHIRC VIOREL-DORIN ȘI ANI IULIANA-VIORICA
CRAINIC DANIEL ȘI BĂTRÎN DIANA-ANCA
BĂTRÎN CRISTIAN-IOAN ȘI ANDREȘEL ADRIANA-LUCIANA
PINTILII MIHAI ȘI CLIPEI IRINA-ANCUŢA
JURJ RĂZVAN-CLAUDIU ȘI PLEȘA IONELA-MĂDĂLINA
MIRCEA VICTOR ȘI MOISĂ BIANCA-FLORINA
HORGA ADRIAN-IOAN ȘI BRIŢA ADINA-FLORINA
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

CARICATURA LUNII

SÂNTĂNEANUL

Camerele de supraveghere – un bun necesar
Daca aţi fost plecaţi în concediu în România, probabil aţi observat că în multe
localităţi stă scris, la intrare : Localitate
supravegheată video. Bineînţeles că vă
întrebaţi în ce constă această supraveghere video. Uitându-vă mai atent în
acele localităţi, veţi observa că în multe
cazuri, supravegherea constă în amplasarea uneia sau a două camere în centrul
localităţii.
La intrarea în Sântana, nu se menţionează deocamdată nimic despre acest lucru,
însă vă aducem la cunoștinţă că în orașul
nostru supravegherea video se face încă
din anul 2010. Proiectul început atunci, a
fost relansat în anii 2013 și 2014. Asfel au
fost înlocuite camerele defecte sau neperformante, s-au montat camere în locaţii
noi și s-a achiziţionat și implementat un
sistem de înregistrare al datelor. Acesta
permite stocarea imaginilor de la camere, pe o perioadă de aproximativ două
săptămâni. După amenajarea parcului și
a terenului de sport din Caporal Alexa,

acestea au fost prevăzute imediat cu sistem de supraveghere.
În ultimele luni, camerele de supraveghere și-au dovedit utilitatea, cu ajutorul
acestora s-au identificat mai multe infracţiuni. Persoanele implicate au primit
amenzi, iar în unele cazuri, s-au recuperat bunurile furate.
Pentru viitorul apropiat, sunt în desfășurare încă două proiecte. Unul din ele
prevede achiziţionarea a încă 5 camere,
iar cel de-al doilea proiect prevede achiziţia a 4 camere pentru parcul Katarina
Akerman, parc ce se află în plin proces
de amenanajare. Cu ajutorul acestora
vor fi monitorizate cele 4 obiective importante ce se vor construi aici, și anume: locul de joacă, fântâna, platforma
pentru cununii și scena pentru spectacole. Deoarece investiţiile sunt foarte
mari, primăria dorește să protejeze tot
ansamblul de eventualele daune produse
de răuvoitori.

Campanie de colectare
a deșeurilor de origine vegetală

Comlăuș și în fiecare vineri în Caporal Alexa.
Deșeuri vor fi colectate doar dacă sunt depozitate în saci, iar crengile sunt legate.
Primăria orașului Sântana ţine să mulţumească pe această cale tuturor cetăţenilor
care vor contribui în acest fel la menţinerea
în oraș al unui aer mult mai respirabil.
Insp.Protecția Mediului, Laurențiu Blidar

Primăria orașului Sântana va derula începând cu luna octombrie o campanie de colectare a deșeurilor de origine vegetală (frunze, crengi, etc.) după cum urmează: în fiecare
zi de luni în Sîntana, în fiecare zi de marţi în

COMEMORĂRI
MIHEŢ MICOLAE
MANASE SILVIA
VUJDEU DAN

BERLAN MARIA
VÂRCIU GHEORGHE
BEȘ ELISABETA

Alți 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
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Departament IT

Amfiteatru renovat pentru spectacole
Două zile pline, atât a durat renovarea
amfiteatrului de lângă primăria orașului.
Lucrările au fost efectuate de către muncitorii de la gospodăria comunală, care
au înlocuit leaţurile rupte, au vopsit toate
băncile din tribună și au împrospătat zugrăveala. Bineînţeles, alături de o curăţenie generală.
Primul spectacol s-a ţinut deja în data
de 11 septembrie de către formaţiile conduse de Ilie și Rozalia Pașca. Urmează ca spectacolul folcloric dedicat zilei recoltei.
Primăria
tot aici să se desfășoare în 5 octombrie

Proiectul cultural „Punţi culturale: Ştefan Aug.Doinaş şi Petru Cârdu.
Pentru crearea unei Arhive naţionale şi europene”
FUNDAŢIA CULTURALĂ SECOLUL
21 și PREMIUL “ȘTEFAN AUG. DOINAȘ” la SÂNTANA

În 2003, la un an de la trecerea în nefiinţă a poetului Ștefan Aug.Doinaș, Fundaţia
Culturală Secolul 21 (FCS21) a creat și a
decernat, cu mai multe ocazii, un premiu
menit să-i onoreze pe cei ce contribuie la
promovarea personalităţii și operei marelui cărturar român originar din satul Caporal Alexa−Arad.
În cadrul proiectului “ Punţi culturale :
Ștefan Aug.Doinaș și Petru Cârdu. Pentru
crearea unei Arhive naţionale și europeSÂNTĂNEANUL

ne”, realizat cu sprijinul financiar al AFCN
în parteneriat cu primăria orașului Sântana, la sediul Bibliotecii Orășenești „Ștefan Aug.Doinaș” a fost lansat în luna iunie
a acestui un concurs, ce se adresează cu
precădere elevilor, studenţilor și cadrelor
didactice din zona natală a poetului Ștefan Aug.Doinaș, concurs ce se va încheia
în prima jumătate a lunii octombrie când
juriul va acorda la sediul aceleiași Biblioteci:
- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pentru cel
mai bun eseu, pornind de la un fragment
din opera lui Doinaș;
- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pentru cel

mai interesant document de arhivă (scrisă
sau orală) cules în zona natală a poetului;
- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pentru
cea mai frumoasă recitare din poemele lui
Doinaș.

SEPTEMBRIE 2014

Arena sântăneană a renăscut!

Spunem că arena din Sântana a
renăscut fiindcă, odată cu începerea noului campionat, terenul de
fotbal a prins din nou viață, a ieșit
din amorțeală, a redevenit punctul central al zilelor de sfîrșit de
săptămână. Acum, dacă este duminică, se joacă meciurile echipei
Unirea Sântana, care evoluează
în liga a IV-a, din campionatul
județean de fotbal.
Așadar, au reînceput emoțiile iubitorilor sportului rege din oraș,
iar adrenalina curge din nou pe
arena sântăneană. Am avut luni
de vară în care atmosfera orașului
nu era parcă ea însăși, lipsind
discuțiile aprinse de pe la terase cu privire la rezultate, evoluții
sau pronosticuri vizând echipa!
O atmosferă prin care se trăiește
fotbal și culorile echipei au un loc
aparte în inima fiecăruia. Aceasta
este Sântana, unde dacă este weekend, toată lumea este la teren!
Un oraș cu multă pasiune și dragoste pentru sport!
Începerea noului campionat a
readus cu el însă nu doar bucuriile, dar și emoțiile, căci echipa
noastră a reînceput lupta pentru
accederea în pozițiile superioare a
clasamentului.
Pe teren au reînceput luptele
aprige, în timp ce tribunele s-au
reanimat de spectatorii veniți să
susțină echipa, dar mai ales să
trăiască„fenomenul” alături de
jucători și staful tehnic.
Toată lumea a redevenit una cu
echipa, scandările au reînceput a
se face auzite, galeria a revenit la
viață. Se trăiește din nou la cote
maxime, sportul rege s-a reîntors
acolo unde-i este locul: pe arena
sântăneană, loc de bucurie maxiCât privește evoluția celeilalte
echipe a orașului, Voința Caporal Alexa, după primele trei etape jucate, echipa a acumulat 4
puncte situându-se pe locul 5
al clasamentului.
Voința Caporal Alexa evoulează în Liga a VI-a, seria B, din
SÂNTĂNEANUL
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5 octombrie!
Toată lumea este invitată!

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI
Ziua Recoltei se va sărbători la
Sântana în data de 5 OCTOMBRIE 2014, în organizarea Primăriei Orașului Sântana și a
Consiliului Local. Evenimenul
se va desfășura în Amfiteatru,
începând cu ora 14:00. Sântănenii vor avea ocazia să cumpere
produse de sezon la preţ de producător. Totodată, cu începere
de la ora 16:00 va avea loc și un
spectacol de muzică populară cu
interpreţi de marcă. La eveniment sunt așteptaţi șă participe
producători și meșteri populari
din judeţul Arad și nu numai.

În atenția fermierilor!

mă sau de tristețe intensă, dar mai
presus de orice, de dragoste totală
pentru sportul cu balonul rotund!
Un sport al pasiunii și implicării
totale!
Unirea Sântana a parcurs deja 6
etape din campiontul Ligii a IVa, etape în urma cărora echipa a
acumulat 9 puncte, situându-se
pe poziția a IV-a în clasament!
Rezultatele obținute în aceste
etape sunt: 0-3 acasă cu Lunca
Teuz, 0-1 în deplasare la Sînnicolau Mic, 8-2 pe teren propriu împotriva celor din Păuliș, 3-2 acasă
cu UTA II, 2-1 pe terenul celor
din Lipova și 1-1 din nou acasă,
când am primit vizita Victoriei
Zăbrani.
Încheiem afirmându-ne susținerea
pentru echipa de fotbal a orașului,
îndemnând suporterii să fie
prezenți la partidele disputate pe
terenul propriu, pentru a se bucura
de spectacolul oferit la meciurile
din campionat și pentru a fi alături
de reprezentanții noștri.

Hai
Unirea Sântana!

Campinatul Județean de Fotbal,
în primele trei etape obținând
rezultatele: 4-2 în deplasare la
Almaș și 2-2 contra celor de la
CS Ineu, o etapă a stat.

Voința Caporal Alexa
Vrem doar victorii!

Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) informează că în această perioadă
se desfășoară controlul / suparacontrolul la faţa locului, în
exploataţiile de bovine, ovine
și caprine, pentru care au fost
depuse cereri de solicitare a
ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic
pentru speciile ovine / caprine
și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de
carne de vită și producătorii de
lapte și de carne de ovine / caprine din zonele defavorizate,
în anul 2014.
În cadrul controlului la faţa locului echipele de control APIA
verifică următoarele elemente:
a) existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a
celor care nu fac obiectul cererii
depuse;
b) respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor
4 elemente ale sistemului de
identificare (crotalii aplicate,
pașapoarte în original, înregistratea în Registrul Naţional al
Exploataţiilor - conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi);
c) existenţa documentelor
justificative a altor evenimente
(pierdere crotalii, forţă majoră,
circumstanţe naturale);
d) existenţa documentelor
justificative pentru ieșirea din
exploataţie, după caz.
Reamintim crescătorilor de
animale că au obligaţia de a
menţine în exploataţie animalele pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost
controlaţi, astfel:

> ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine - 90
de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;
> ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de
carne de ovine/caprine din zonele defavorizate - 100 de zile
de la data limită a depunerii
cererii (20 iunie 2014) respectiv
28.09.2014 inclusiv;
> ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate -6 luni de la data limită a
depunerii cererii (20 iunie 2014)
respectiv 21.12.2014 inclusiv.
Animalele găsite la control fără
numere de identificare (crotalii),
incorect identificate și cele care
nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie
la datele obligatorii de retenţie
mai sus specificate sunt animale
nedeterminate, care generează
penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz.
În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul
în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea
controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă
pe cap de animal devine neeligibilă.
Precizăm că 28 septembrie
2014 este termenul limită până
la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în
exploataţiile de ovine și caprine, și 21 decembrie 2014 este
termenul limită până la care
echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine.

SEPTEMBRIE 2014
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ansamblurile de tineret, au mai
participat și seniorii din Comlăuș, Caporal Alexa și din Șimand.
Joi, 11 septembrie, în amfitea- dani- Șimand, Lipovana- Lipova, Cu această ocazie s-au filmat 4
trul orașului Sântana au avut loc Spicul- Olari, Florile Mureșuvideoclipuri, un colaj al instrufilmări organizate de instrumen- lui- Vladimirescu, Edera- Macea,
mentiștilor Ilie și Paul Pașca, care
tistul Ilie Pașca, filmări care au re- Moștenitorii- Sintea Mare, Floaușit să redea un frumos moment rea Crișului- Chișineu-Criș, Cră- au readus în atenţia publicului
din “jocul satului” de altădată. Au ișorii Moţilor- Tisa Nouă, Doina frumuseţea melodiilor cantate în
participat peste 200 de dansatori Crișului- Ineu, Zestrea- Șagu, Ju- trecut în Comlăuș, Sântana și nu
din cele 13 ansambluri reunite: nii Cetăţii- Dezna și Bujorii Gră- numai, la jocul satului. Au mai
Busuiocul- Sântana, Junii Șimăn- niceriului- Grăniceri. Pe lângă participat și interpreţii din Sânta-

Joc și voie bună la Sântana

Parohia ortodoxă Sântana II în haină de sărbătoare

>>> pag. 1 Pe toţi credincioșii din cele
trei parohii ale orașului ne-a adunat Maica
Domnului la rugaciune într-o unitate fraţească. Maica Domnului este ocrotitoarea și
sprijinitoarea bisericii noastre. Cu ajutorul
ei și a tuturor credincioșilor noi construim o
nouă biserică în parcul din centrul orașului.
Marile realizări se obţin prin jertfă. Cea mai
însemnată jertfă a fiecăruia dintre noi, a generaţiei noastre este construirea și finalizarea
sfintei biserici, arătând prin aceasta generaţiilor viitoare că nu am făcut umbră pământului degeaba. Spune Mântuitorul Iisus Hristos
că dacă oamenii nu vor grăi, vor grăi pietrele.
Biserica îi cuprinde pe cei din trecut, îi îmbră-

ţișează pe cei de astăzi și privește spre viitor
pe cei care vor veni, cum spune și Sf. Apostol
Pavel “Viaţa noastră este o alergare către ţinta
desăvârșirii, care este Iisus Hristos”.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a tuturor credincioșilor, avem mulţumirea sufletească că suntem într-un stadiu avansat cu lucrările la noua biserică, iar în această
toamnă vom continua cu tencuieli interioare,
instalarea și executarea iconostasului și a mobilierului.
Strălucirea Maicii Domnului se vede în Biserică. Anul bisericesc este presărat, pe tot parcursul lui cu sărbători în cinstea Maicii Domnului.
Începe cu sărbătoarea Nașterea Maicii Domnu-
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na: Cosmin Pașca, Lucian Crișan,
dar și Viorel Leric, colaboratori
ai Ansamblului Busuiocul din
Sântana. Ilie Pașca mulţumește
tuturor ansamblurilor și formaţiilor participante și dorește să
colaboreze și pe viitor astfel încât
tradiţia “jocului satului” să nu se
piardă și să o transmitem mai departe urmașilor noștri.
Inspector, Rozalia Pașca

lui, 8 septembrie, și se încheie cu o altă sărbătoare- Adormirea Maicii Domnului, 15 august.
Urmează Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie; Soborul Maicii Domnului pe
26 decembrie și Buna-Vestire pe 25 martie.
Maica Domnului și-a ascuns strălucirea cu
valul smereniei. Toată viaţa ei a îmbrăcat haina smereniei și a curăţiei. Toate referirile la
persoana sa sunt taine. Taina, deși sugerează
ceva ascuns, scoate și mai mult în evidenţă o prezenţă. Taina rămâne nașterea ei, din
părinţi sterpi, Ioachim și Ana, când aceștia
erau înaintaţi în vârstă. Viaţa ei a fost trăită
sub semnul discreţiei, și mutarea ei la cer de
asemenea a rămas o taină. Maica Domnului
este “Raiul de taină al Ortodoxiei”, așa cum în
spirit spunea părintele Teofil Paraian.
La sfârșitul slujbelor religioase preotul paroh
a mulţumit comitetului de femei a parohiei
care au ajutat la împărţirea de daruri pentru
cei bătrâni și nevoiași, iar tuturor credincioșilor prezenţi le-a mulţumit pentru participare și i-a invitat pe toţi să ia parte la agapa
frățeasca pregătită de credincioșii parohiei.
Pr. Paroh Ioan Crainic
Diac. Adrian Crainic

