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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

- Domnule director, SC SILMAR 
PROD SRL este deja o societate bi-
necunoscută în oraş. Ne puteţi spu-
ne de când funcţionează această 
societate?
- Scoietatea a fost înfi inţată în anul 

1993, este o societate cu capital pri-
vat româno-italian, deţinută de trei 
asociaţi, doi asociaţi italieni şi un 
asociat român. Din 1993 societatea 
a cunoscut o permanentă dezvolta-
re, atât ca şi cantitate de lapte pro-
cesat, cât şi ca şi cifră de afaceri, în 
prezent aceasta situându-se în jurul 
valorii de 1.000.000 Eur/an.
- Ce sortimente de lactate se pro-

duc aici?
- Societatea produce doar brânze-

turi, proaspete şi maturate, majori-
tatea fi ind produse după reţete tra-
diţionale italiene, respectiv caşcaval 
Montasio, caciotta, ricotta, mozza-
rella. Producem şi lactate tradiţio-
nal româneşti, cum ar fi : telemea de 
vacă, caşcaval Dalia, unt din smân-
tână şi smântână cu 55% grăsime.
Toate produsele sunt 100% din 

lapte de vacă, fără aditivi, conser-

vanţi, amelioratori sau alte substan-
ţe chimice. Logo-ul fi rmei noastre 
este “Brânzeturi din lapte”.
- Dar se pot face brânzeturi şi din 

altceva?
- Majoritatea „brânzeturilor” din 

ziua de azi se fac din grăsimi ve-
getale, ulei de palmier, proteine din 
zer, etc.
- Cum staţi cu distribuţia?
Distribuim brânzeturi în patru ju-

deţe din vestul ţării: Bihor, Arad, 
Timiş şi Hunedoara. Ne adresăm în 
special unităţilor tip HORECA (ho-
tel-restaurant-cafenea). Momen-
tan, nu putem produce cât am pu-
tea vinde.

Altfel de valori
Interviu cu domnul Kocsis Grigore,  

director  al SC SILMAR PROD SRL

,,Sărbătoarea Recoltei ”
la Sântana

Afl ată la cea de-a IV-a ediție, Sărbă-
toarea Recoltei face parte deja din pro-
gramul anual al manifestărilor artistice 
oranizate în Sântana.
Ediția din acest an a fost una „gus-

tată” de către toți cei prezenți, care au 
putut să asiste la un spectacol folclo-
ric deosebit, au putut socializa, alături 
de prieteni, într-o ambianță frumoasă, 
deschisă, întreaga atmosferă fi ind îm-
bălsămată de mirosul îmbietor al bu-
catelor pregătite anume pentru acest 
prilej de sărbătoare. > pag.4

> pag.8

Noul proiect de asfaltare din 
bugetul local

Asfaltarea străzilor este principalul 
obiectiv al strategiei de dezvoltare lo-
cală a orașului nostru și este tot mai 
aproape de a fi  îndeplinit.  
Pentru anul 2017, administrația loca-

lă a proiectat pentru asfaltare un tra-
seu cu o lungime de 11,584 km, al-
cătuit din 21 de străzi, din care 8 
reprezintă tronsoane de stradă. Într-
o ordine aleatoare vorbim de străzi-
le: Mărășești (854 m), Dunării (339 
m), Bucegi (1121 m), Crișului (472 
m), Micșunelelor (998 m), Poetului 
(1397 m), Bujorului (603 m), 8 Mar-
tie (323 m), V. Alecsandri (694 m) și 
legătura cu str Someșului (192 m), 
Libertății (534 m), Mureșului (223 
m), Făgărașului (234 m) și tronsoane-
le de stradă: A. Vlaicu (500 m), Oi-
tuz (337 m), I.L. Caragiale (329 m), T. 
Vladimirescu (329 m), Păcii (330 m), 
N. Bălcescu (625 m), Zefi rului (327 
m), Griviței (823 m).
Până în momentul actual s-au asfal-

tat străzile Bucegi, Poetului, Bujo-
rului, 8 Martie, Zefi rului, Griviței, 
V. Alecsandri, și legătura cu strada 
Someșului și se afl ă în faza de pregă-
tire străzile Mureșului, Făgărașului, 
Libertății, Crișului. După fi nalizarea 
acestui proiect, mai rămân de asfal-

tat doar 7 km din cei 60 de km de 
străzi orășenești.  Un efort deosebit, în 
condițiile în care în 2012 erau asfaltați 
doar 9 km de străzi din oraș.

Viceprimar, Cornel Gligor

Trotuare noi la Sântana
Procesul de reabilitare a trotuarelor continuă încet dar sigur. Au fost executate 

reparații pe străzile I.L. Caragiale și refăcute trecerile peste șosea în intersecția 
străzilor 1 Decembrie cu T. Vladimirescu. Urmează strada Teiului.
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Cauți un loc de muncă
 în străinătate ?

-Verifi că cu atenție oferta locului de 
muncă. 
-Verifi că dacă agențiile care oferă lo-

curi de muncă în străinătate sunt înre-
gistrate la inspectoratul teritorial de 
muncă.
- NU accepta cu ușurință ofertele de 

muncă prin intermediul anunțurilor on-
line.
Poți solicita un loc de muncă în stră-

inătate și Agenției de șomaj, prin 
Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă 

în străinătate nu pot percepe alte garan-
ţii sau comisioane în afara tarifului de 

mediere. 
Persoanele fi zice nu au dreptul să 

exercite activităţi de mediere. 
 Dacă agentul solicită sume de bani 

care nu sunt incluse în tariful de me-
diere, (întocmire “curriculum vitae“, 
traducere documente, procesare acte), 
aceşti bani nu vă vor putea fi  returnaţi 
dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor 

de bani achitate sunt identifi cate ele-
mente constitutive ale infracţiunii de 
înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor confl icte de mun-

că pentru nerespectarea contractului de 
muncă de către angajatorul străin, este 
de competența instituțiilor statului re-
spectiv. Pentru informații suplimentare 
puteți solicita sprijinul Ambasadei Ro-

mâniei din țara respectivă, care vă poa-
te îndruma cu privire la demersurile le-
gale pe care le puteți urma.

INFORMEZĂ-TE
-veri� că pe pagina de internet a in-

spectoratelor teritoriale de muncă dacă 
agențiile care oferă locuri de muncă în 
străinătate sunt înregistrate.

-consultă Ghidul lucrătorului român 
în țările Uniunii Europene  www.in-
spectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro 

- poți solicita un loc de muncă în 
străinătate și Agenției de șomaj, prin 
Rețeaua EURES www.anofm.ro 

- onsultă Registrul de evidență a 
agenților de muncă acreditați să 
desfășoare activități de contractare de 
personal www.mmuncii.ro

A t e n ț i e
 l a  o f e r t e l e 

l o c u r i l o r 
d e m u n c ă !

Ministerul Afacerilor Inter-
ne, prin Instituția Prefectului 
Județului Arad, face o informare 
publică pentru conștientizarea 
cetățenilor români cu privire la 
drepturile, obligațiile și riscuri-
le la care se expun în procesul 
de căutare al unui loc de muncă 
în străinătate.

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinței se acordă persoanelor sin-
gure și familiilor care nu-și permit 
să plătească cheltuiala cu căldura 
în timpul sezonului rece, iar acor-
darea acestui ajutor e prevăzută în 
Ordonanța de Urgență a Guvernu-
lui nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezo-
nului rece.

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinței prevăzut de ordonanța de 
urgență ca măsură de sprijin su-
portată din bugetul de stat se acor-
dă numai familiilor și persoanelor 
singure care nu bene� ciază de alte 
forme de sprijin pentru încălzirea 
locuinței, acordate în baza contrac-
telor de muncă sau altor reglemen-
tări speci� ce pentru diverse ramuri 
economice, precum și în baza legii. 
Este important să amintim că sezo-
nul rece reprezintă perioada cuprin-
să între 1 noiembrie și 31 martie.

Acesta se acorda numai pentru un 
singur sistem de incalzire, acesta � -
ind cel principal utilizat;

Cine poate bene� cia de ajutoare-
le pentru încălzirea locuinţei:

Condiția principală pentru a 
obține acești bani este ca veniturile 
solicitantului să � e sub anumite ni-
veluri stabilite prin ordonanță, ast-
fel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze 
naturale, energie electrică și lemne, 
cărbuni și combustibili petrolieri, li-
mita maximă a venitului net mediu 
lunar pe persoană (persoana singu-
ră sau membrul de familie) trebuie 
să � e, în principiu, de cel mult 615 
lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat 

locuinţa pe baza unui contract cu 
clauză de întreţinere;

- titularul contractului de închir-
iere;

- alt membru de familie major şi 
legal împuternicit de proprietar/tit-
ular de contract de închiriere;

- reprezentant legal pentru per-
soane singure care nu au împlinit 18 
ani.

Acte necesare 
pentru depunerea dosarelor: 

- cerere si declaratie pe proprie 
raspundere (viză taxe şi impozite, 
viză fond funciar);Descarca cerere

- copie carte de identitate pentru 
toti membrii familiei;

- copie certi� cat de nastere pentru 
membrii ce nu au carte de identitate;

- copie certi� cat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si Impoz-

ite/Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprin-

zând salariul net realizat în luna 
anterioară depunerii cererii (inclu-
siv valoarea tichetelor de masă)

- Copon pensie în original sau 
copie (orice tip de pensie) din luna 
anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de handi-
cap în original sau copie din luna 
anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de şomaj 
în original sau copie din luna 
anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie pentru 
creşterea copilului în original sau 
copie din luna anterioară depunerii 
cererii (copie decizie)

- Cupon alocaţie de stat pt. copii în 
original sau copie; 

- Adeverinţă şcoală/facultate prin 
care să se ateste calitatea de elev/stu-
dent si dacă aceştia bene� ciază sau 
nu de burse

-Cupon alocaţie de susţinere a 
familiei în original sau copie (dacă 
este cazul)

- Copie după declaraţia de impu-
nere privind veniturile realizate în 
anul depunerii cererii, în cazul în 

care membri familiei sunt constituiţi 
în asociaţii familiale sau ca persoane 
� zice autorizate

- Pentru membri familiei care 
nu realizează venituri se va anexa 
declaraţie pe proprie răspundere 
însoţită de adeverinţă emisă de 
Direcţia Generală a Finanţelor Pub-
lice privind venituri impozabile

- copie contract de inchiriere 
CASA– daca este cazul;

- copie hotarare de divort sau in-
credintare copil – daca este cazul;

- copie hotarare judecatoreasca 
de� nitiva de incredintare in vederea 
adoptiei/PLASAMENT – daca este 
cazul;

- hotarare judecatoreasca sau a co-
misiei generale de asistenta sociala 
si protectia copilului sau hotararea 
judecatoreasca privind masura pla-
samentului in regim de urgenta – 
daca este cazul;

- hotarare judecatoreasca de insti-
tuire a tutelei – daca este cazul;

- Adeverinta eliberata de So-
ciatatea Agricola unde aveti terenul 
arendat 

Lista bunurilor ce conduc la ex-
cluderea acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în 

afara locuinţei de domiciliu şi a an-
exelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a 
locuinţei şi curtea aferentă şi alte 
terenuri intravilane care depăşesc 
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 
mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/ 

sau motoci-cletă/ motociclete cu 
o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru per-
soanele cu handicap sau destinate 
transportului acestora sau persoane-
lor dependente precum şi pentru 
uzul persoanelor a� ate în zone greu 
accesibile

2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai mare 
de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, au-
tocamioane de orice fel cu sau fără 
remorci, rulote, autobuze, micro-
buze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere 
de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor 
necesare pentru uzul persoanelor 
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină 
autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: 
gater sau alte utilaje de prelucrat 
lemnul acţionate hidraulic, mecanic 
sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de 

peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale 
şi păsări a căror valoare netă de 
producţie anuală depăşeşte suma de 
1.000 euro pentru persoana singură, 
respectiv suma de 2.500 euro pentru 
familie

NOTĂ: Deţinerea unuia din-
tre bunurile menţionate conduce 
la excluderea acordării ajuto-
rului social / ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei / alocaţiei pen-
tru susţinerea familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domi-
ciliu orice modi� care intervenită în 
componenţa familiei sau veniturilor 
de natură a conduce la modi� carea 
ajutorului acordat.

- modi� cările se anunţă prin dep-
unerea unei noi cereri si declaraţii 
însoţită de actele care atestă modi� -
carea, în termen de 5 zile de la pro-
ducerea acestora.

Cererile se depun 
pâna în data 

de 20 a � ecărei luni
Primăria Orașului Sântana

Începând cu 01.11.2017 se pot depune cererile
 pentru ajutorul de încalzire a locuinţei 
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In � ecare an, pe data de 8 
noiembrie, Biserica cinstes-
te Soborul S� ntilor Mihail 
si Gavriil si a tuturor Put-
erilor ceresti celor fara de 
trupuri. Deci, pe 8 noiem-
brie nu ii praznuim doar pe 
S� ntii Arhangheli Mihail si 
Gavriil, ci pe toate cetele in-
geresti care nu s-au despar-
tit de Dumnezeu. 
Sfantul Arhanghel Mihail

In limba ebraica, numele 
sau inseamna „Cine este 
ca Dumnezeu?”. El este 
cel care „striga”: „Sa luam 
aminte, noi, care suntem 
fapturi, ce a patimit Lucifer, 
cel care era cu noi: cel ce era 
lumina, acum intuneric s-a 

facut. Ca cine este ca Dum-
nezeu?”, si asa s-a intocmit 
soborul, adica adunarea 
si unirea tuturor ingerilor. 
Pe seama sa se pune si ca-
lauzirea lui Lot si a familiei 
acestuia la iesirea din Sod-
oma, precum si protectia 
speciala a poporului lui Is-
rael. Ii scoate din cuptor pe 
cei trei tineri din Babilon, il 
sprijina in lupta pe Ghede-
on, il mustra pe vrajitorul 
Valaam si il elibereaza din 
inchisoare pe Sfantul Apos-
tol Petru. Conform Scrip-
turii, toti mortii  vor iesi din 
morminte la glasul tram-
bitei Sfantului Arhanghel 
Mihail. 

Sfantul Arhanghel Gavriil
In limba ebraica, Gavriil 

inseamna „barbat-Dum-
nezeu”. Numele sau contine 
concentrat vestea ca Dum-
nezeu Se va face barbat, ca 
va asuma � rea omeneasca. 
Vesteste S� ntilor Parintilor 
Ioachim si Ana nasterea 
Maicii Domnului, ii de-
scopera lui Zaharia nas-
terea Inaintemergatorului. 
Pastorilor le arata ca li S-a 
nascut Prunc, pe Iosif, lo-
godnicul Mariei, il intar-
este ca sa nu se indoiasca 
de nimic, calauzeste Sfanta 
Familie in Egipt si aduce 
femeilor mironosite vestea 
Invierii Domnului.

S� ntele moaște sunt rămă-
șiţele pământești făcătoare 
de minuni ale s� nţilor. Noi 
le cinstim pentru că prin 
ele lucrează în chip simţitor 
harul dumnezeiesc. Prin 
atingerea de ele și prin ru-
găciunile stăruitoare adre-
sate s� nţilor lângă moaștele 
lor, se înfăptuiesc vindecări 
și fapte minunate.

S� nţii, prietenii Mântui-
torului Hristos și modele 
de vieţuire creștină, sunt în 
învăţătura ortodoxă mijlo-
citori și rugători � erbinţi 
la tronul lui Dumnezeu 
pentru cei care îi cinstesc 
și le solicită ajutorul. Cin-
stindu-i pe s� nţi, în mod 
� resc, cinstim și rămășiţele 
lor pământești, tradiţie care 
se constituie în una din cele 
mai vechi forme ale expri-
mării cultului martirilor. 
După trecerea la Domnul, 
osemintele lor se numesc 
s� nte moaște și merită o 

cinstire deosebită din par-
tea credincioșilor.

După botez, toţi creștinii 
sunt purtători ai harului 
Duhului Sfânt. De aceea Sf. 
Apostol Pavel socotește tru-
pul omului drept “templu 
al Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 
19). S� nţii nu au rupt legă-
tura cu trupul în care s-au 
s� nţit și care s-a s� nţit el 
însuși, primind puteri deo-
sebite, ce s-au manifestat în 
minuni văzute de oameni. 
Faptele minunate pe care 
oamenii le-au constatat în 
urma atingerii trupurilor 
sau obiectelor s� nţilor, i-au 
determinat pe creștini să 
cinstească moaștele s� nţilor, 
conștienţi că astfel îl cinstesc 
pe Dumnezeu, prin a că-
rui putere moaștele nu mai 
sunt simple oseminte. Cin-
stirea s� ntelor moaște este 
întemeiată în credință și se 
regăsește în viața Bisericii 
Ortodoxe dintotdeauna și 

de pretutindeni. Istoria din 
primele veacuri consem-
nează ridicarea de biserici 
pe mormintele martirilor. 
Plecând de la această tradi-
ţie, s-a impus rânduiala ca la 
temelia ridicării unei bise-
rici să se așeze s� nte moaște. 
Iar suportul săvârșirii Dum-
nezeieștii Liturghii este în 
mod obligatoriu Sfântul An-
timis, care are încorporat o 
bucăţică minusculă de s� nte 
moaște.

 Cinstirea s� ntelor moaște 
stă mărturie credinţei că și 
trupul, deci materia, se îm-
părtășește și se imprimă de 
harul dumnezeiesc, deve-
nind după moarte, într-un 
fel, purtător de har dumne-
zeiesc. Acesta este motivul 
pentru care râvnesc atât de 
mult credincioșii să săru-
te și să se atingă sau să � e 
în preajma s� ntelor moaș-
te: credinţa profundă că se 
împărtășesc de Dumnezeu 
Însuși prin mijlocirea ha-
rului Său dumnezeiesc, de 
care s-au împărtășit s� nţii 
și trupurile lor.

Diacon Adrian Crainic

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

Sfintele 
moaşte

8 noiembrie, 
Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Cu ocazia zilei S� nților 
Arhangheli Mihail și Gavril urăm tuturor
cetățenilor care serbează în 8 noiembrie 
 ziua de nume un călduros și din inimă 

La Mulți Ani!
Să aibă o zi plină de bucurie și să sărbătorească în 

pace și liniște alături de prieteni și familie.
Primăria Orașului Sântana

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

EKR – 20 de ani de activitate

Atmosferă de mare sărbătoare a fost la sediul societății EKR 
Elektrokontakt Romania din Sântana, sâmbătă, 7 oct, cu ocazia 
aniversării a 20 de ani de activitate. După discursul rostit de ad-
ministratorul � rmei, domnul Michael Kroop, conducerea � rmei, 
angajații și invitații au sărbătorit împreună evenimentul. 

Societatea a fost în� inţată în decembrie 1996, însă activitatea de 
producție a început doar în septembrie 1997.  În prezent, desfă-
șoară activităţi de producţie în trei fabrici, respectiv în Sântana, 
în Pâncota-deschisă în anul 2002 și în Chișineu Criș- deschisă în 
anul 2010. Cum este binecunoscut, compania activează în dome-
niul asamblării de cabluri și componente electrice pentru indus-
tria de automobile și produce pentru clienţi precum BMW Group, 
Daimler, VW Group și General Motors.

Câinii fără stăpân

Primăria orașului Sântana se străduiește de câțiva ani încoace să 
gestioneze cât mai e� cient problema câinilor abandonați din di-
ferite motive pe spațiul public. În acțiunea lunară desfășurată joi, 
12 octombrie 2017, au fost capturați un număr de 12 câini, după 
cum urmează: 

- centru – 3, piața agroalimentară – 3, spital  – 1, Caporal Alexa – 5.
Reamintim cetățenilor că în cazul în care au avut câinele liber pe 

stradă și acesta a fost prins, îl pot recupera de la adăpostul de pe 
strada Bodrogului, nr 1, Arad. 

În același timp, îi rugăm pe toți posesorii de animale să le țină 
închise în curtea proprie.

Colectare resturi vegetale

La fel ca în ultimii ani și în această toamnă se face colectarea 
resturilor vegetale de la populație. Primăria vine în sprijinul 
cetățenilor asigurând transportul acestora. Reamintim că se vor 
ridica doar resturile vegetale care sunt legate și frunzele care sunt 
în saci. 
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În proiectul de asfaltare din ca-
drul PNDL 2014-2017 rămăse-
seră de fi nalizat până la această 
dată străzile 1 Decembrie și Bi-
cazului. Pe strada 1 Decembrie, 
de la biserică la cimitirul din 
Comlăuș, s-au executat lucrări 
de lărgire a părții carosabile ur-
mate de turnarea celui de al doi-
lea strat de asfalt. Pe strada Bi-
cazului asfaltarea a fost amânată 
până la introducerea canalizării 
pe tronsonul cuprins între stră-
zile Muncii și Câmpului, lucra-
re realizată în această vară. Tot 
în cadrul acestui proiect, con-
structorul a început amenajarea 

șanțurilor, urmând ca la fi nal să 
execute marcajul rutier. 
Aproape 5 milioane de lei (50 

de miliarde vechi) a economi-
sit primăria orașului prin acce-
sarea acestui proiect de asfaltare. 
A fost și un risc pe care actua-
la administrație și l-a asumat în 
2014 și care pe măsura imple-
mentării proiectului a creat ne-
dumeriri. Pentru că proiectul cu-
prindea asfaltarea străzilor doar 
până la strada Ghioceilor, în anul 
2015 se ajunsese la o situație 
greu de înțeles pentru cetățenii de 
pe străzile Aradului sau Bistriței, 
pentru că la un moment dat o ju-
mătate de stradă, cea de către 
strada Mărășești, se asfaltase iar 
cea de către centru nu. Explicația 
se regăsește tocmai în modul de 
fi nanțare al acestor lucrări. Pe 
parcursul celor trei ani ai deru-
lării proiectului cu fi nanțare gu-
vernamentală autoritatea locală 
a început asfaltările din bugetul 
propriu. Protejarea bugetului lo-

cal, degrevarea acestuia de chel-
tuieli care pot fi  acoperite din alte 
surse, a fost aplicată și în cazul 
proiectului de asfaltare a străzi-
lor din satul Caporal Alexa. Deși 
într-o primă fază proiectul nu a 
fost aprobat, mai sunt speranțe 
de obținere a fi nanțării la o urmă-
toare rectifi care bugetară. În caz 
contrar, așa cum am mai anunțat, 
vom merge pe realizarea aces-
tei lucrări din fondurile bugetu-
lui local. 

Viceprimar, Cornel Gligor

 Începutul de an  școlar a fost de bun 
augur pentru elevii sportive ai Școlii 
Gimnaziale ,,Sfânta Ana”, structură 
a Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell” 
din Sântana. Echipa de fotbal, for-
mată din elevi nelegitimați din  ci-
clul primar, pregătită de prof. Emil 
Arsa, a participat la două interesan-
te competiții cu character județean, 
câștigându-le pe amândouă. 
Astfel, în data de 29 septembrie, 

s-a desfășurat, pe baza sportivă 
Șega  din Arad, ediția a II-a a Cupei 
Junior Cup-Grassroots, competiție 
rezervată echipelor mixte, la care, 
în orice moment al jocului era obli-
gatoriu să se afl e pe teren trei fete 
și trei băieți. Micuții fotbaliști ai 
Sântanei au reușit să ocupe primul 
loc, devansând echipele Liceului 
Național de Informatică din Arad și 
a Școlii Gimnaziale ,,Regina Maria” 
din Arad.
Continuând să aibă un comporta-

ment meritoriu, aceeași echipă, cu 
fete în componență, a participat apoi 
la Campionatul Județean Școlar, re-
zervat băieților. Și de această dată 
prima poziție a podiumului a revenit 
Sântanei, poziția secundă fi ind ocu-
pată de elevii Liceului de Informa-
tică din Arad, iar pe cea de-a treia 
treaptă au urcat componenții echipei 
Școlii Gimnaziale ,,Aurel Vlaicu” 
din Arad. Festivitatea de premiere 

a fost ofi ciată de însuși președintele 
Federației Române de Fotbal-
Răzvan Burleanu, alături de condu-
cerile Universității ,,Aurel Vlaicu” 
Arad și a Asociației Județene de 
Fotbal  Arad și de antrenorul A.C.S. 
Poli Timișoara-Ionuț Popa.
Iată-I pe cei care s-au bătut cu 

toate forțele pentru aceste rezul-
tate deosebite: Alexia Igreţ, Ioana 
Rus, Amelia Paven, Maria Marc, 
Ana Maria Coman, Natalia Ursuț-
Bătrân, Rareş Nadiu, Robert  Bîte, 
Dominic  Isăilă, Fabian Costea, 
Robert  Dobra, Sebastian Cătană, 
Dragoş Ruşti, Ioan Ruşti, Samuel 
Cîrlan, Natanael Cîrlan, Sebastian 
Dehelean, Andreas Bobu, Raul Pop 
și Nicholas Harabulă.

Prof. Emil Arsa

Tinerii 
fotbaliști

 pe podium

Străzile 1 Decembrie și Bicazului 
încheie Programul Național 
de Dezvolare Locală -PNDL

Fabrica de mobilă și moara au fost demolate-
În spațiul rămas liber a început deja construcția 
unui magazin Penny cu parcarea aferentă. 
PENNY Market este conceptul de succes al 
grupului german REWE și unul dintre cei mai 
activi retaileri din România, cu peste 200 de 
magazine deschise din anul 2005 până în pre-
zent. Expansiunea locală continuă și în 2017 
cu un număr de 20 – 25 de magazine noi prin-
tre care și cel de la Sântana. Va fi  al șaptelea 
magazin din județul nostru, alături de cele din 
orașele Arad, Chișineu Criș și Ineu.
Magazinele Penny Market au o suprafaţă de 

cca 750 mp şi un sortiment diversifi cat ce cu-
prinde: alimente de bază, băuturi, detergenţi, 
produse proaspete şi congelate, legume, fructe 
şi non food. Se dorește ca deschiderea magazi-
nului din Sântana să fi e făcută în 24 decembrie. 

PENNY Market 
la Sântana
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Putem spune că arenele fotbalistice 
din oraș au renăscut, � indcă, odată cu 
începerea noului campionat, terenu-
rile de fotbal au prins din nou viață, 
au ieșit din amorțeală, au redevenit 
punctele centrale ale zilelor de sfârșit 
de săptămână. Acum, dacă este sâm-
bătă sau duminică, se joacă meciurile 
echipelor „Unirea Sântana”, ”Sântana 
2016” sau ”Viitorul Caporal Alexa”.

Așadar,  acum, când campionatul 
este în plină desfășurare, la � ecare � -
nal de weekend curg emoțiile iubito-
rilor sportului rege din Sântana și ca-
poral Alexa, iar adrenalina se simte  în 
aer pe arenele fotbalistice ale orașului 
nostru.. 

Meciurile o� ciale ale campionatului 
au readus suporterilor nu doar bu-
curiile, dar și emoțiile, căci echipele 
noastre sunt în luptă pentru � ecare 
punct pus în joc.

Pe teren au reînceput luptele aprige, 
în timp ce tribunele s-au reanimat de 
spectatorii veniți să susțină echipele, 

dar mai ales să trăiască„fenomenul” 
alături de jucători și staful tehnic.

Toată lumea a redevenit una cu 
echipele, scandările au reînceput a 
se face auzite, galeriile au revenit la 
viață. 

Se trăiește din nou la cote maxime, 
sportul rege este acolo unde-i este lo-
cul: pe arenele din Sântana și Capo-
ral Alexa, locuri de bucurie maximă 
sau de tristețe intensă, dar mai pre-
sus de orice, de dragoste totală pen-
tru „sportul cu balonul rotund”! Un 
sport al pasiunii și implicării totale.

În acest număr al publicației locale, 
vă aducem în prim plan echipa „Sân-
tana 2016”, urmând ca în numărul 
următor, să ne îndreptăm privirea 
spre Unirea Sântana și Viitorul Ca-
poral Alexa.

Până atunci, urăm tuturor repre-
zentantelor orașului  nostru să aibă 
un parcurs competițional cât mai 
bun, cu cât mai multe victorii!

Echipele sântănene 
în focul campionatului

F.C. Sântana 2016
Echipa „Sântana 2016” evoluează în 

liga a VI-a, seria B, unde ocupă poziția 
a IV-a, cu un cumul de 16 puncte, loc 
obținut în urma rezultatelor celor 8 
etape disputate până în prezent din 
acest campionat.

Astfel, dacă este să facem o retros-
pectivă succintă a acestor etape, rezul-
tatele echipei „Sântana 2016” au fost: 
10-1 acasă cu Speranța Chier, 1-10 în 
deplasare cu Viitorul Caporal Alexa, 
16-0 cu CS Șicula, 5-0 pe teren propriu 
cu Voința Zărand, o înfrângere cu 3-0 
pe terenul celor din Pilu, 5-3 la Sânta-
na cu Progresul Dieci, 2-2 la Sebiș și 
2-1 pe terenul sântănean în compania 

echipei din Gurba.
Până acum, în meciurile o� ciale doar 

victorii și un egal, dar echipa se a� ă 
dora pe poziția a IV-a a clasamentului, 
deoarece a fost penalizată cu 6 punc-
te, din cauza incidentelor petrecute în 
deplasarea de la Pilu. Chiar și așa, re-
zultatele obținute pe teren, certi� că va-
loarea echipei, care, fără drept de apel 
este cea mai bună din serie, ceea ce ne 
face încrezători că băieții vor recupe-
ra din mers punctele cu care au fost 
penalizați și vor redeveni liderul seriei. 
Nu de alta, dar obiectivul echipei este 
clar: promovarea în liga a V-a.

 Mult Succes!

- Portari: Isopescu Vlad, Jager Cla-
udiu

- Fundasi: Anghelina Răzvan, Pas-
cariu Cristian, Sardea Marcel, Ple-
șa Ioan, Stan Radu, Vandor Sorin, 
Poparțac Scridon, Cilan Raul

-Mijlocași: Stan Iulian, Bolba Cla-
udiu, Drida Adrian, Pașca Bogdan, 
Popa Claudiu, Popa Cosmin, Ostaș 

Cristian, Drida Alin
-Atacanți: Bud Marius, Rus Alin, 

Gherman Ioan, Giurgiu Gabriel
-Antrenor: Drida Adrian
- Presedinte: Geoldeș Traian
-Vicepresedinte: Cristea Lucian
-Delegat al Echipei: Gurban Ciprian
-MEDIC: Dudaș Alexandru
-Avocatul echipei: Horga Ciprian

Staful tehnic și lotul echipei „Sântana 2016”

Cabinetul stomatologic şcolar este 
funcţional din anul şcolar 2017, 
acesta fi ind dotat şi funcţionând în 
conformitate cu normele DSP. Cabi-
netul este în totalitate nou fi ind do-
tat cu materiale şi aparate de calitate 
superioară.
De servicii gratuite în cadrul cabi-

netului stomatologic benefi ciază toţi 
elevii din toate structurile de învăţă-
mânt de pe raza oraşului Sântana. 
Scopul cabinetului este acela de a 

face educaţie sanitară, de a face pre-
venţie şi de a oferi unele tratamente 
stomatologice, acordând consultaţii 

şi lecţii de igienă.
Cabinetul stomatologic şcolar este 

unul dintre puţinele cabinete şcolare 
stomatologice de pe raza judeţului 
Arad.
Alături de cabinetul medical şco-

lar, acest cabinet oferă toată gama 
de servicii medicale la care sunt în-
dreptăţiţi elevii oraşului nostru.
În unitățile de învățământ din 

județul Arad funcționează șapte ca-
binete medicale de stomatologie, 
din care șase în municipiul Arad.

VictoriaBondar
 Medic stomatolog

Cabinet stomatologic şcolar S-au fi nalizat testele de punere în 
funcțiune a Stației de Epurare Sântana
Cea mai amplă și mai costisitoare 

investiție din istoria orașului a fost 
modernizarea și extinderea  canali-
zării.  Realizată în ultimii patru ani, 
lucrarea are o lungime de 50 de km și 
se va � naliza anul acesta prin darea 
în folosință a unei noi și moderne 
stații de epurare.

În cursul acestei luni s-au � nali-
zat testele de punere în funcțiune. 
Odată cu începerea testelor, apa 
uzată din intreaga localitate a fost 
redirecționată spre noua stație în 
care se face o epurare mecano-bio-
logică. Treapta mecanică cuprinde - 
grătare și site cu curăţire manuală Q 
= 10 l/s, deznisipator de tip orizontal 
cu o camera, iar treapta biologică - 
aerare în 2 bazine ,  decantare prin 
decantor orizonatal  și  dezhidrata-
rea nămolurilor prin metode natura-
le pe platforme de uscare.

În cadrul noii stații funcționează 
aparate de măsurat atât paramentri 

apei uzate cât și a celei epurate. În 
perioada următoare vor �  monito-
rizate continuu debitele de intrare și 
ieșire din stație, funcționarea echi-
pamentelor și progresul în formarea 
biomasei în bazinele biologice. Până 
în acest moment debitele de intrare 
sunt mai mici decât se preconiza.

Viceprimar, Cornel Gligor
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ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE AU PROIECTE 
DE CONSTRUCŢIE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE:

conform normelor metodologice din 12.10.2009 
de aplicare a LEGII 50/1991, art. 76, alin 1, I it. b -

INVESTITORII/ BENEFICIARII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AU OBLIGAŢIA

 AMPLASĂRII, LA LOC VIZIBIL, 
A PANOULUI DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

(conform anexei nr. 8 I a Normele metodologice)
Primăria Sântana

Căsătoriile lunii septembrie 2017
ŞEUCALIUC MIHAI-LUCIAN şi DRÂGLA ANAMARIA

OLTEAN GIMI-VASILE şi NEAG NICOLETA
SANTORO PASQUALE şi TODEA MARIA

NAGHIU RĂZVAN-CLAUDIU şi MARIŢA GHEORGHINA-ALEXANDRA
CZEBELY ARTHUR-CHRISTIAN şi RĂUŢ ADELA

HORVATH ROLAND-ALEXANDRU şi RUJA TEODORA-LETIŢIA
SIMION MARIUS-BOGDAN şi BUCŞA CLAUDIA-MONICA

TRIF IOAN-FABIAN şi VÎŞCAN LORIANA IONELA
NICULA CĂTĂLIN-ALIN şi ANTI RALUCA-IULIA
IERCAN COSMIN-IOAN şi PURCEL MĂDĂLINA

DOBRA CRISTIAN-MARIUS şi BURESCU MĂDĂLINA-IONELA
ONACA CĂTĂLIN-IONUŢ şi REBENCIUC IULIA-MARIA

BERLAN OLIVER şi IOANOVICI ANDREEA
GAUDI GHEORGHE şi IOANOVICI SILVIA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, dorin-
du-le din inimă acestor noi familii să aibă parte doar de zile 

fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

TRIF ŞTEFAN
CRISTEA IOAN

REDIŞ GHEORGHE

CÂRJA ADREAN
NAGHIU MARIA

PALCU IOAN
BORZA NECHITA

COMEMORĂRI

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

(continuare din numărul precedent al zi-
arului)

La 13 august 1849, generalul maghiar 
Görgey semnează cu generalul rus Frili ca-
pitularea armatei maghiare. Predarea s-a 
făcut în moara de la Seleuş, pe Canalul Mo-
rilor. 

Înfrângerea revoluţiei a intensifi cat asu-
prirea românilor. Doi ţărani din Cherechi, 
în 1849, reclamă că notarul a propus ca pri-
mar pe Ilie Dehelean, un localnic cu averea 
sechestrată pentru delapidare, dar Josa, pre-
fectul cercual Oradea, nu ţine cont de ale-
gerea locuitorilor şi acceptă propunerea no-
tarului.

În 1850, suprafaţa hotarului din Cherechi 
era de 6884 de iugăre, din care 4383  iu-
găre teren arabil şi 2501  iugăre de păşu-
ne, iar prin hotarul comunei trecea mlaşti-
na Sălişte.

În ziua de 5 octombrie 1850, austriecii 
omoară în oraşul de pe Mureş un număr de 
13 generali, unul fi ind Damianici, ginere-
le familiei Cernovici de la Şimand, familie 
care a ctitorit biserica ortodoxă din locali-
tate.  După terminarea revoluţiei au început 
represaliile Vienei.

Cu ocazia acestor evenimente nevasta lui 
Layos Kosut este îngrijită la Sântana de 
doctorul Iohann Köpf (profesase în locali-
tate între anii 1848 -1858) şi ajutată să se 
refugieze în Ungaria.

Din 1850, funcţionează la Comlăuş şcoa-
la confesională germană cu învăţătorul 

Frantz Peter. Aceasta este menţionată de 
Szolasy Károly în „Nomenclatorul Institu-
ţiilor de Instrucţiune Populară a Comitatu-
lui Arad” din 1877.  Învăţătorul de la şcoala 
română, Ion Dascăl, şcolariza 341 de elevi, 
a doua şcoală ca număr de elevi din zonă. 
Statul controla activitatea didactică, biseri-
ca numind şi plătind învăţătorii din tasul al 
III-lea.

În anul 1851, localitatea Caporal Alexa, 
sat românesc cu 1764 de sufl ete, se numea 
Kerek, fi ind localizată între târgurile Pân-
cota şi Sântana. Sântana avea 4168 de lo-
cuitori.

După revoluţia de la 1848/49, ţăranii (je-
lerii) se afl au sub dependenţa feudală, iar 
lupta acestora pentru drepturile lor a deter-
minat imperiul să emită patente de elibera-
re a jelerilor de sub dependenţa feudală, fi -
ind liberi şi jelerii de la Cherechi.

Localul şcolii ortodoxe române din Che-
rechi a fost construit în anul 1852 şi avea 
trei săli de clasă, învăţătorul Dimitrie 
Mărcuţ ocupându-se de 40 de elevi, iar la 
Comlăuş, învăţătorul Ioachim Murgu în-
druma 103 copii.

Din data de 17 august 1855, localităţi-
le Cherechi, Sântana Nouă, Sântana Ve-
che trec în deservirea Ofi ciului de Expedi-
ţii Poştale Pâncota. Distanţa între Pâncota 
şi aceste localităţi era de o milă austriacă 
(7,584 km), respectiv două mile, iar între 
anii 1850-1867 (perioada poştei austriece), 
Sântana era staţie poştală.

(Urmare în numărul viitor al ziarului)
Profesor, Gheorghe Sinescu  

Ș t i a ț i  c ă . . . . . .

CARICATURA LUNII

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE ÎNTÂMPINĂ PROBLEME 
CU RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE AL ORAȘULUI:

VĂ RUGĂM SĂ FACEȚI O SESIZARE ÎN ACEST SENS, 
LA SEDIUL PRIMĂRIEI, PRIN CARE SĂ NE ADUCEȚI LA CUNOȘTINȚĂ 

ACESTE PROBLEME, PENTRU A SOLICITA 
COMPANIEI DE APĂ SĂ INTERVINĂ PENTRU REMEDIEREA ACESTORA

Primăria Sântana

 Primăria Orașului Sânta-
na face apel la toți cetățenii 
din orașul Sântana și satul 
Caporal Alexa, ca în cel mai 
scurt timp să se prezinte la 
compartimentul- Registrul 
Agricol- din cadrul Primă-
riei Orașului Sântana, în 
vederea completării cu do-
cumente/date cu privire la 
membrii gospodăriei, a te-
renurilor a� ate în proprie-
tate, în folosință și modul de 
utilizare, respectiv suprafața 
cultivată- în conformita-
te cu prevederile art. 5 din 
Ordonanța Guvernului nr. 
28/20008.

 Art. 7
(1) Înscrierea în regis-

trul agricol a datelor privind 
componența gospodăriei/
exploatației agricole fără 

personalitate juridică se face 
pe baza declarației date de 
capul gospodăriei sau, în lip-
sa acestuia, de un alt mem-
bru major al gospodăriei, 
care dispune de capacitate 
deplina de exercițiu….

(2) Înscrierea în regis-
trul agricol a datelor privind 
clădirile și terenurile, a titu-
larului dreptului de proprie-
tate asupra acestora, precum 
și a schimbării categoriei de 
folosință se poate face pe 
bază de documente anexate 
la declarația făcută sub sem-
nătura capului gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospodă-
riei, sub sancțiunea nulității.
În cazul în care nu există 
documente, înregistrareaa 
în registrul  agricol a datelor 
privind clădirile și terenuri-

le, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, 
precum și schimbăriii cate-
goriei de folosință se poa-
te face pe baza declarației 
date sub semnătura capu-
lui gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru 
major al gospodăriei, sub 
sancțiunea nulității. Aceste 
declarații pot �  date, potri-
vit  opțiunii persoanei � zice 
obligate să declare în regis-
trul agricol, după cum ur-
mează:

a) în fața secretarului 
localității;

b)În fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice 

și o� ciile consulare ale Ro-
mâniei.

Primăria Orașului Sântana
Compartiment 

Registrul Agricol

ANUNȚ În atenția cetățenilor
- Compartiment Agricol - Registrul Agricol
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Întrucât ne a� ăm într-o perioadă cu risc ri-
dicat de incendii, focurile de resturi vegeta-
le rezultate din activități agricole dar și cele 
la casele de locuit sunt pericole demne de 
luat în considerare.. Pentru a preveni pro-
ducerea unor evenimente ce pun în pericol 
viaţa, sănatatea și bunurile persoanelor vă 
aducem la cunoștiinţă următoarele măsuri 
care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea 
vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului pe timp de vânt este 
interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 
deșeurilor și a altor materiale combustibile 
se sanctioneaza contraventional.

•Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor 
sau vegetației ierboase este interzisă con-
form OUG nr. 195 din 2005 privind 
protecția mediului, fără acceptul autorității 
competente pentru protecția mediului și in-
formarea, în prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgență;

•În cazul în care condițiile de mai sus 
sunt îndeplinite, arderea miriștilor se face 
numai dupã luarea mãsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagãrii focului la 
vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea 

permanentã a arderii; 
•Utilizarea focului deschis nu se admite 

la distanţe mai mici de 40 m faţã de locu-
rile cu pericol de explozie: gaze și lichide 
combustibile, vapori in� amabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau 
substanţe combustibile: lemn, hârtie, tex-
tile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã 
a �  supravegheat și asigurat prin mãsuri 
corespunzãtoare ;

Încalcarea prevederilor susmenţionate pre-
cum și nesesizarea acestor încalcari autori-
tatilor abilitate (poliţie, pompierii Sântana), 
atrage după sine raspunderea contravenţio-
nală sau penală, după caz, în conformitate 
cu actele normative în vigoare.

Dorim în � nal să, atragem atenția, per-
soanlor � zice care odată cu lasarea frigului 
încep să încălzeasca locuințele, să curețe 
coșurile de fum și căile de de evacuare a ga-
zelor rezultate din ardere întrucât acestea 
prezintă un risc ridicat de incendiu.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana 0257 374 180

Poliţia Sântana 0257 462 119
ȘEF S.V.S.U 

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ SÂNTANA ADUCE LA CUNOŞTIINŢA 

CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:

1.  Proiect de hotîrâre privind recti� ca-
rea bugetului local al Orașului Sântana 
pentru anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aproba-

rea participării Orașului Sântana în ca-
drul Programului INTERREG V-A RO-
MANIA-HUNGARY, Axa Prioritară 6 
Promovarea cooperîrii transfrontalie-
re între instituţii și cetăţeni , Obiectiv 
speci� c 6.1. – Intensi� carea cooperării 
transfrontaliere durabile a instituţiilor 
și comunităţilor, Prioritatea de investi-
ţii 11/B, cu proiectul cu titlul ,,IMPRO-
VE CROSS-BORDER COOPERATION 
BETWEEN PUBLIC INSTITUTIONS 
OF NĂDLAC-SÂNTANA-ELEK-DO-
BOZ” și aprobarea co� nanţării acestuia.
3. Proiect de hotărâre privind modi� -

carea suprafeţei imobilului din CF C.F. 
NR. 301794, de la suprafaţa de 37868 
mp, la suprafaţa de 36637 mp. 
4. Proiect de hotărâre privind aproba-

rea planului de amplasament și delimi-
tare cu propunerea de dezlipire a imobi-
lului situat în Sântana, str. Muncii, f.n., 
evidenţiat în CF nr. 303477 Sântana.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea 

din domeniul public în domeniul privat 
al Orașului Sântana a unui teren în su-
prafaţă de 1819 mp, evidenţiat în CF nr. 

308139 Sântana, nr. cad. 308139 Sânta-
na.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “AMENAJARE TE-
REN DE SPORT MULTIFUNȚIONAL” 
prin programul PNDR 2014-2020, Mă-
sura 6.3. GAL MVC – Dezvoltarea sa-
telor. 
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
20.09.2017, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aproba-

rea participării Orașului Sântana în ca-
drul Programului INTERREG V-A RO-
MANIA-HUNGARY, Axa Prioritară 6 
Promovarea cooperîrii transfrontalie-
re între instituţii și cetăţeni , Obiectiv 
speci� c 6.1. – Intensi� carea cooperării 
transfrontaliere durabile a instituţiilor 
și comunităţilor, Prioritatea de investi-
ţii 11/B, cu proiectul cu titlul ,,IMPRO-
VE CROSS-BORDER COOPERATION 
BETWEEN PUBLIC INSTITUTIONS 
OF NĂDLAC-SÂNTANA-ELEK-DO-
BOZ” și aprobarea co� nanţării acestuia.
2. Diverse.

Întocmit, Anca Butar

Din activitatea Consiliului Local Sântana
Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 11.09.2017, 

având pe ordinea de zi următoarele:

Clădirile care au adăpostit 
cele două unități reprezen-
tative pentru oraș în care și-
au câștigat pâinea generații 
și generații de sântăneni, au 
fost demolate în cursul aces-
tei luni. Luni, 23 octombrie, 
zidurile morii, singurele ră-
mase în picioare, au fost cul-
cate la pământ. Moara de 
pe strada M. Viteazul a fost 
construită la începutul se-
colului XX de către familia  
Rauchbauer, aceeași care în-
tre anii 1890-1910 a ridicat 
și moara de pe strada Muncii 
87. Atât moara cât și anexele 
gospodăreşti au fost naţiona-
lizate în anul 1948, trecând 
în proprietatea statului.
Pe locul în care a fost fa-

brica de mobilă, înainte de 
înfi inţarea acesteia, propri-
etarul morilor a construit co-
cini pentru porci şi locuinţe. 
În anul 1969, a luat fi inţă un 
atelier de producţie locală a 
mobilei, cu şase hale de pro-
ducţie, iar în 1977 a fost pre-
luat de industria republica-
nă şi integrat în cadrul CPL 
Arad. 
Imediat după revoluție, în 

1990, prin Hotărârea Guver-
nului nr. 1224/23 XI, s-a în-
fi inţat Societatea Comerci-
ală „INPES”Arad (secţiile 
Ineu, Nădlac, Pecica, Sân-
tana), desprinzându-se (în 
1991) de CPL Arad. Din ca-
uza vitregiilor vremii, a da-

toriilor acumulate, fabri-
ca a funcționat până în anul 
2004.
De-a lungul existenței sale, 

fabrica de mobilă din Sân-
tana a avut între 100 și 200 
de muncitori care produ-
ceau mobilă rustic şi tapiţată 
(dormitoare, sufragerii, pa-
turi duble, holuri, mobilier 
pentru copii, biblioteci) pen-
tru Rusia, Franţa, Germania, 
Italia, America.

Prof, Gh. Sinescu

Moara și fabrica de mobilă
 au devenit o amintire

Lucrări de întreținere
 a bazelor sportive

Prin grija � rmei Primvest, 
în toamna aceasta s-au 
efectuat lucrări de reparații 
și întreținere la baze-
le sportive din localitate. 
Atenția a fost îndreptată 
în special asupra garduri-
lor împrejmuitoare, atât la 
terenul sintetic din Sânta-
na cât și la cel din Caporal 
Alexa.
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-De unde colectaţi lap-
tele?

- Laptele este colectat de la fermieri 
autorizaţi din judeţele Arad și Bihor, 
respectiv din 47 de ferme mici și mij-
locii. Prelucrăm zilnic cca 10.000 litri 
lapte iar vara ajungem până la 15.000 
litri de lapte/zi.

- Oamenii sunt mulţumiţi de cola-
borarea cu dvs., de preţul laptelui?

- Da, fermierii sunt mulţumiţi de 
colaborarea cu noi. Deși avem con-
tracte încheiate cu toţi fermierii cu 
care colaborăm și noi ne respectăm 
în totalitate partenerii și obligaţiile 
asumate prin aceste contracte, inter-
vin și situaţii în care aceștia nu res-
pectă întocmai prevederile contrac-
tuale. Începând din 1993 au existat și 
perioade „romantice” în care moda 
era „ţeapa” dar vă pot spune că noi 
am promis un preţ și l-am achitat în-
totdeauna la termen, uneori chiar în 
avans în situaţiile în care, partenerii 
noștri aveau de achitat urgent anu-
mite facturi și ne cereau ajutorul.

Cât despre preţul laptelui vă pot 
spune că piaţa românească este o 
piaţă liberă și extrem de volatilă. De 

preţul laptelui nu sunt mulţumiţi, 
acesta � ind dat de piaţa liberă, piaţă 
care include și importurile, anumi-
te produse de import având preţuri 
mai mici chiar decât materia primă 
din care sunt produse, concurenţa cu 
astfel de produse și astfel de preţuri 
� ind destul de di� cilă.

Statul intervine aici prin intermediul 
Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA), cu subvenţii dar, 
după părerea mea, aceste subvenții ar 
trebui dirijate  pentru a stimula pro-
ductia de lapte si a ajuta acei produca-
tori care predau laptele la procesator 
acestia � ind dezavantajati fata de cei 
care vând pe piața liberă .

- SC SILMAR PROD SRL este o so-
cietate pro� tabilă, legislaţia româ-
nească sprijină acest domeniu?

- Cel mai bun lucru pe care l-ar pu-
tea face statul ar �  să ne lase în pace 
,să-și colecteze taxele ,fără să schim-
be legislatia trimestrial. 

Vă dau un exemplu: etichetele pro-
duselor. Legislaţia în privinţa aces-
tora se schimbă atât de mult și atât 
de des, încât nu reușim să ţinem pa-
sul. Se schimbă etichetarea, achiziţi-
onăm noi etichete și avem dreptul să 
le folosim pe cele utilizate anterior, 
până la epuizarea stocului. Ei bine, 
niciodată nu reușim acest lucru de-
oarece atunci când epuizăm stocul și 
ne pregătim să folosim noile etiche-
te, deja a apărut o nouă modi� care 
legislativă și nici acestea nu mai pot 
�  utilizate, ceea ce denotă faptul că, 
cea mai mare problemă o reprezintă 
instabilitatea legislativă.

Societatea sigur că este una pro� -
tabilă deoarece în alte condiţii nu 
ar merita să funcţionăm doar că, în 
acest domeniu, pro� tul se situează 
undeva între 3 și 4%/an.

Societăţile care vin din afara ţării 
sunt cele care deranjează deoarece 
nu „joacă” după aceleași reguli.

- Ce proiecte și/sau planuri de vi-
itor aveţi?

- Pot să vă spun că, toate investiţii-
le noastre au fost făcute din fonduri 
proprii. Noi am reinvestit, anual, 
pro� tul pentru a ne dezvolta. Am 
achiziţionat o staţie de pre-epurare 
deoarece deversăm în canalizarea 
orașului și autorităţile de control au 
impus o astfel de achiziţie. 

Pentru noi forţa de muncă este cea 
mai mare problemă și aici nu văd ni-
cio rezolvare. Vom ajunge să închi-
dem unităţile pentru că nu avem cu 
cine să muncim. Ca să angajezi un 
inginer de industrie alimentară sau 
un economist, nu e așa o mare pro-
blemă, problema e să angajezi mun-
citori necali� caţi. Neexistând mun-
citori cali� caţi în acest domeniu 
suntem nevoiţi să angajăm munci-
tori necali� caţi și să îi cali� căm la 
locul de muncă dar aceștia, de cele 
mai multe ori, nu rămân prea mult 
timp într-un loc de muncă, astfel 
că, după ce i-ai cali� cat, pleacă. An-
gajăm personal care, acum 4-5 ani, 
nu putea �  angajat într-o unitate de 
acest fel. În plus, se ajunge uneori 
ca, salarizarea acestora să atingă sau 
chiar să depășească salarizarea an-
gajaţilor cu studii superioare.

Am făcut toate aceste menţiuni 
pentru a înţelege de ce planul nos-
tru cel mai important pentru viitor 
este acela de a achiziţiona utilaje cît 
mai automatizate care să înlocuiască 
mâna de lucru.

D-nule director vă mulţumim 
pentru amabilitatea de a ne acorda 
acest interviu și vă dorim mult suc-
ces în activitate.

Anca Butar
Consilier Cabinet Primar

Anul acesta „Sărbătoa-
rea recoltei”, un eveniment la care au 
luat parte locuitori ai orașului dar și 
numeroși oaspeţi, a avut loc pe data 
de 1 octombrie. Cu acest prilej s-a 
desfășurat și tradiționalul concurs 
„Cea mai gustoasă mâncare la cătlan”, 
un concurs pe gustul tuturor celor 
prezenți, căci � ecare echipă înscrisă a 

încercat să încânte papilele gustative 
ale celor prezenți.

Așa a și fost, căci toate bucatele au 
fost apreciate de către public, sântă-
nenii venind în număr mare la eveni-
ment, mai ales că și vremea  a ținut cu 
noi,  � ind o zi însorită de toamnă.

Chef-ii bucătari au fost premiaţi și fe-
licitaţi de către primarul orașului, Da-

niel Tomuţa, care a lansat deja invitația 
ca la anul să vină și să participe și mai 
multe echipe dedicate gastronomiei.

O implicare majoră a avut-o și per-
sonalul Primăriei Orașului Sântana, 
care a ajutat bucătarii la pregătirea 
rețetelor, ei putând �  ușor recunoscuţi 
după șorţurile inscripţionate cu stema 
orașului nostru.

Cât privește programul artistic pre-
gătit de organizatori, acesta s-a ridicat 
la nivelul așteptării celor prezenți, care 

s-au putut bucura de un spectacol de 
dans și muzică populară de mare cla-
să, cu participarea unor artiști de sea-
mă, precum și a ansamblului nostru 
Busuiocul.

Ca o concluzie, Sântana are un eve-
niment frumos dedicat toamnei, 
eveniment care an de an este tot mai 
apreciat de către toată lumea. Ceaune 
cu mâncare, dans, joc și voie bună! O 
zi dedicată toamnei, roadelor bogate

Purice Cătălin

,,Sărbătoarea Recoltei”  la Sântana
> pag.1

Altfel de valori Interviu cu domnul Kocsis Grigore,  
director  al SC SILMAR PROD SRL

> pag.1


