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SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

-Cum merge cu fotbalul?
-Merge foarte bine, la in-

ceputul lunii decembrie am 
avut ultimul meci. Așteptăm 
să începem din nou în 2016.

-Ai mai câștigat vreun titlu?
-Da, l-am câștigat pe al 5-lea 

anul trecut, în vară.

Carnavalul Fasching, manifestare tradițională a minorității germane din Sân-
tana, devenit un eveniment intercultural organizat de școală, cu participarea a 
numeroși elevi, indiferent de etnie, este sprijinit în acest an prin proiectul “For-
mare profesională prin conectare europeană’’. 
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Carnavalul Fasching,
 eveniment Intercultural

Adina Gurgiu este o sântă-
neancă de-a noastră, care are 
o carieră sportivă de excepție, 
făcând parte în prezet din lo-
tul național al echipei de fot-
bal feminin. 

O sportivă desăvârșită care 
face cinste orașului Sântana!

Un ghiocel, un zâmbet, o fl oare, dar și 
multă bucurie! Sunt cuvinte grăitoare 
pentru ceea ce reprezintă luna martie 
pentru noi toţi. Este luna primăverii, 
dar și luna care ridică femeia la rang 
de regină! Aș dori să văd un întâi mar-
tie care trebuie să fi e plin de zîmbete şi 
mărţişoare, o zi specială în care venirea 
primăverii trebuie sărbătorită aşa cum se 
cuvine în orașul nostru, prin bunătate şi 
multă iubire. Doresc să văd mărţişoare 
care de care mai frumoase, dăruite cu 
drag persoanei iubite, mărţişoare care 
să aducă în Sântana bucurie şi fericire 
celor care le poartă, fi indcă avem în 
oraș multe doamne și domnișoare care 
merită din plin să fi e respectate şi iu-
bite! Aşadar, zâmbiţi femeii de lângă 
dumneavoastră, dăruiţi-i un zâmbet, 
un ghiocel, un mărţişor si cu siguranţă 
culoarea va fi  dată de primăvara care 
renaşte în fi ecare dintre noi. 
Cât priveşte ziua de opt martie, doresc 
să transmit tuturor femeilor din oraș do-
amne şi domnişoare, să aveţi parte de o 

primăvară şi o „Zi a Femeii” plină de 
iubire. Să nu uităm că iubirea este cea 
care ne înnobilează şi deopotrivă ne face 
viaţa mai frumoasă! Ce reprezintă feme-
ia în viaţa tuturor? Mame care ne-au dat 
viaţă şi care au făcut tot ce au putut pent-
ru noi, soţii care au fost tot timpul alături 
de noi, şi la bine, dar mai ales la greu, 
pentru unii iubite care prin prezenţa lor 
îi fac să simtă că trăiesc şi că nu sunt 
singuri, sau fi ice a căror zâmbet aduce 
fericire în sufl etul părintelui. Aceasta 
este femeia,  fl oare,  bucurie şi dragoste! 
Şi atunci, cum să nu o respectăm în 
această zi de opt martie? Să vedem că 
măcar în această zi de sărbătoare care se 
apropie, femeile din Sântana și Caporal 
Alexa vor uita grijile cotidiene şi vor fi  
răsfăţate de toată lumea. Dorec să văd 
pretutindeni doar doamne şi domnişoare 
fericite, cu fl ori în braţe, înconjurate de 
respectul şi iubirea celor apropiaţi, do-
amne şi domnişoare care prin zâmbetul 
lor să aducă culoarea primăverii în oraș.
Închei prin a vă spune vouă, femeilor 
din viaţa noastră, că voi sunteţi culoarea 
bucuriei din inima noastră, că voi sunteţi 
cele care prin prezenţa voastră aduceţi 
lumină şi inspitaţie în sufl etul nostru, 
şi de aceea, totdeauna veţi fi  respectate 
şi iubite, cu atât mai mult cu ocazia 
sărbătorii de 8 Martie! Aşadar, un ghio-
cel, un zâmbet, o fl oare, şi veţi vedea că 
femeia de lângă voi va înfl ori în culoar-
ea dorită, căci femeia înseamnă dragoste 
şi iubire!

La Mulți Ani,
tuturor femeilor din 

Sântana și Caporal Alexa!
Primar Daniel Tomuța

Un 1 și 8 Martie pline de bucurie!

Primar 
Daniel Tomuța

Cu ocazia zilei de 1 martie vă 
dorim tuturor o zi a mărțișorului 
care să vă lumineze inimile și să 
vă aducă bucurie și căldură în 
sufl et. Să aveți parte cu toții de o 
primăvară frumoasă, așa cum vă 
doriți,

iar cu ocazia zilei de 8 martie 
transmitem tuturor doamnelor 
și domnișoarelor ca această zi 
de sărbătoare să le aducă zâm-
betul pe buze, iubire în sufl et și 
toată fericirea de pe pământ! 
Un 8 martie cât mai frumos și 
o primăvară cu multă bucurie!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local Sântana

Altfel de valori
Interviu cu sportiva Adina Giurgiu
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Concursul de table 
şi-a desemnat câştigătorul!
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A treia ediţie a cupei orașului la 
table s-a desfășurat sâmbătă și du-
minică, 13 respectiv 14 februarie, în 
holul primăriei. Un număr de 46 de 
participanţi au fost prezenţi la star-
tul competiţiei pentru a-și pune în 
joc talentul, cunoștinţele și norocul. 
Ca în � ecare an, după primul meci, 
învinșii au participat la o rundă de 
recali� care. După această etapă, 
competiţia s-a desfășurat în sistem 
eliminatoriu. Au lipsit campionul și 
vicecampionul primei ediţii, Vasin 

Mircea, respectiv Cantea Mitică, iar 
vicecampionul de anul trecut, dom-
nul Joldeș Gheorghe nu a prins cea 
mai favorabilă zi la zar. 
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-Care au fost echipele pe 
care le-aţi întâlnit în cupele europene? 

-Anul trecut am ajuns doar până în 
16-zecimi, am reușit să trecem de grupe, 
dar am dat de Paris Saint Germain, o for-
ţă a Franţei și a Europei, cu un buget de 6 
milioane de euro. 

Am reușit să le facem faţă și puteam 
chiar să înscriem dar norocul nu a fost 
de partea noastră. 

Am jucat cu jucătoare pe care le vedeam 
doar la televizor, e un sentiment foarte 
frumos și plăcut și pentru care se merită 
să tragi și să muncești. 

-La naţională? 
Anul trecut am jucat cu naţionala pen-

tru preliminările Campionatului Mon-
dial, dar nu am reușit să trecem mai de-
parte. Am fost în grupă cu Italia, Spania, 
Cehia, Macedonia... Și am ieșit pe locul 
III. 

Campionatul Mondial se ţine anul ur-
mător, în Canada. Anul acesta jucăm 
pentru preliminările campionatului 
european ,suntem în grupă cu Franţa, 
Ucraina, Albania, Grecia. Am jucat cu 
Franţa, am pierdut 3-0. Am mai jucat cu 
Ucraina, am făcut egal, 2-2, golul egalări 
am reușit să îl înscriu eu. Am mai jucat 
cu Albania, am câștigat cu 3-0, am reușit 
să înscriu și de data aceasta. Și am mai 
jucat cu Grecia, am câștigat cu 3-1. Sun-
tem, deocamdată, în cărţi pentru cali� -
care. 

Trebuie să muncim încă de două ori pe 
cât am muncit până acum. 

-Câștigi și bani? (comparativ cu băieţii) 
-Sincer, nu ne putem compară cu băie-

ţii, chiar deloc. 
Tot ce fac e mai mult din plăcere și din 

iubirea pe care o am pentru acest sport. 
Și în situaţia mea sunt aproape toate fete-
le care joacă fotbal în ţară. 

-Din ce te întreţii? Muncești? 
-Am contract cu Olimpia, dar nu e su-

� cient pe câtă muncă se depune. Pot să 
zic, că nici cât salariul minim pe econo-
mie nu îmi este contractul. Când mai ie-
șim din ţară ,cu naţionala, avem diurnă, 
25 de euro pe zi. În rest mă ajută familia, 
cum poate. Dar, am încercat cât am putut 
de mult să nu apelez la ea. 

-De școală mai ai timp? Ce studiezi? 
-Sunt la facultate, la Educaţie � zică și 

sport. Am timp, până acum am reușit să 
combin plăcutul cu utilul. 

-Părinţii tăi te-au văzut jucând? 
-Părinţii m-au văzut jucând doar când 

eram mică și mă jucam în faţa casei sau 
în curtea școlii, dar la un nivel mai înalt 
nu au reușit să mă vadă. 

Nu e foarte mediatizat și dezvoltat fot-
balul feminin în România și cum nu am 
avut meciurile televizate ,nu au avut și 
nici nu am avut șansa aceasta. 

Am avut doar câteva meciuri televizate, 
dar nu au reușit să mă vadă părinţii. În 
schimb, bunica, sora mea, mătușa mea, 
domnul Arsa și unii prieteni, vecini și 
cunoștinţe, au reușit. 

-Ce aștepţi de la anul 2016? 
-Pace, liniște su� etească, sănătate și 

pe cei dragi su� etului meu aproape de 
mine. Iar pe plan profesional, să am încă 
pe atâtea bucurii, împliniri și câștiguri 
câte am avut anul trecut.

ACS Unirea Sântana sub conducerea preşedintelui Puia Silviu 
Cătălin a câştigat ediţia a II-a a CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE 
FOTBAL ÎN SALĂ, jocurile turneului � nal s-au disputant la sala 
UAV ,jucătorii clubului nostru s-au comportat foarte bine crescând 
în evoluţie de la joc la joc. Finala turneului a fost cireaşa de pe tort, 
echipa noastră învingând Paulișana Păuliș cu scorul de 2-0. 

Josan şi Vuin au adus titlul Unirii 
Finala nu a fost prea spectaculoasă, echilibrul dominând până la 

mijlocul ei, când Josan a răzbunat ratarea cu poarta goală a lui E. 
Calancea. Vuin a liniştit apele cu o scăriţă ce a atins şi bara înainte 
de a intra în plasă, aşa că, ultimul � uier al lui Ionuţ Nicoraș şi Gabri-
el Hărduț a declanşat hora bucuriei în tabăra Sântanei, mai precis: 
Ionel Dulhaz, Andrei Matei, Andrei Peia, Adrian Paven, Valentin 
Lantos, Iulian Vuin, Cosmin Popa, Mădălin Josan, Rafael Varga, 
Claudiu Popa, Cătălin Martin, Alin Ginghină, Lucian Ginghină şi 
Ciprian Matiş
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Altfel de valori
Interviu cu sportiva Adina Giurgiu

“Unirea” Sântana- campioană la fotbal în sală

Pe unde treci, pe unde ai înghi-
ţit un strop de apă, ai auzit și ai 
văzut ceva observat de mulţi și 
neglijat de alţii, te simţi dator, 
ca om, să relatezi ceva din toate 
acestea.În faţa călătorului apar 
în mod deosebit construcţiile lo-
cuinţelor și a edi� ciilor impună-
toare, construite prin contribuţia 
localnicilor din Sântana, care au 
știut în același timp să-și îngri-
jească propria gospodărie și să-
și lucreze pământul de pe urma 
căruia au trăit și trăiesc.Harnicii 
oameni lucrează încă acolo. Au 
înălţat impunătoarea biserică 
catolică, școli și licee, apoi noile 
construcţii industriale. 

Privind peste tot, vei observa, 
chiar la primul pas, clădirea cu-
rată a gării mic nod de cale fera-
tă, întreaga întindere a orașului 
te impresionează prin ordine și 
curăţenie, este ceea ce caracte-
rizează hărnicia nemţilor ce au 
locuit și locuiesc aici alături de 
mulţi români care s-au obișnuit 
cu normele de viaţă locale. Poate 
că s-au mai uitat multe obiceiuri 
practicate, dar s-a păstrat ca  mo-
del Kirchwei-ul, frumoasa sărbă-
toare a tineretului, susţinută de 
cei vârstnici și vizitată de către 
cei plecaţi cam de mult din loca-
litate.

Am rămas impresionat văzând 
curtea parohiei transformată 
pentru moment, în gazdă a dan-
satorilor, iar biserica a slujit în 
întregime momentului. Fanfara 
și portul tradiţional al tinerilor 
au a� șat o altă frumuseţe a cli-
pei. Alături de aceasta s-au înca-
drat biserica ortodoxă cu noua 
construcţie și ansamblul artistic 
”Cununiţa”. 

Îmi amintesc de persoanele mai 
vârstnice, care  au lucrat la ”Că-
rămidărie” de femeile șvabe care 

lucrau alături de bărbaţii la între-
ţinerea căii ferate, nemţoaice care 
se situau pe același plan al muncii 
cu soţii lor. Dacă treci pe străzile 
orașului, încă mai auzi în jurul 
tău un salut vechi: ”Crist goot!” 
vorbă a bunei creșteri în familiile 
șvăbești.

Lângă impunătoarea biserică 
catolică se a� ă Căminul pentru 
bătrâni, loc bine ales pentru  că 
nu izolează ocupanţii locaţiei de 
restul orașului.  Sântana, oraș de 
câmpie care, parcă tânjește după 
o apă curgătoare, după un relief 
felurit, doar apa din gropile de 
unde s-a extras materialul pentru 
cărămidă oferă o oarecare modi-
� care de teren și îi pune pe bieţii 
pescari la treabă… 

Oricum, ordinea și curăţenia își 
dovedesc speci� cul chiar și în cu-
prinsul cimitirului din marginea 
orașului.

Se amintește de un muzeu al ora-
șului ce pretinde completări prin 
noi achiziţii. Nu e rău să amintim 
că odată era un drum de tară ce 
lega, prin scurtături, Sântana de 
localităţile ce formau o adevărată 
insulă de câmpie: Cherechi, Pân-
cota, Seleușul și Zărandul, o izo-
lare ce s-a destrămat prin apariţia 
acestui oraș de câmpie. Circula o 
vorbă, prin aceste sate: ”Te aude 
clopotul de la Sântana!” , dacă ci-
neva nu răspundea unui nevoiaș. 

Mă opresc la aceste sumare im-
presii si le doresc noilor orășeni o 
hărnicie vrednică de ei!

Jula Gheorghe, Beliu, 
Judeţul Arad, 29.01.2016

Am trecut prin Sântana



         SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL                          FEBRUARIE 2016pag. 3

  SÂNTĂNEANUL 

Se recomandă efectuarea tratamentului de iarnă,la toate speciile pomicole 
(seminţoase - sâmburoase ) pentru combaterea complexului de dăunători ce 
iernează pe pomi ,larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de păianjen, 
ouă de a� de, care pot cauza pierderi importante la culturile : Măr , Cais, Piersic, 
Prun , Cireș 

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului de iar-
nă cu unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: 

1. NUPRID OIL 004 CE 15,0 L/HA , în 1000 L apă sau 
2. CONFIDOR OIL SC 004 15,0 - 22,0 L/HA , în 1000 L apă sau 
3. MOSPILAN 20 SG / ( KRIMA 20 SG ) 0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL 
Perioada optimă de tratament : sfârșitul repausului vegetativ - începutul 

dezmuguritului. Tratamentul se va efectua în zile fără precipitaţii și vânt când 

temperatura este mai mare de 5oC .  
Alte recomandări: 

CONFIDOR OIL SC 004 se aplică în cantităţi de 15,0 l/ha la prun în 1000 L apă si 
22 l/ha la mar în 1500 L apă , 

NUPRID OIL 004 CE se aplică în cantităţi de 15,0 l/ha la sâmburoase în 1000 L 
apă si 22 l/ha la măr în 1500 L apă 

Se recomandă efectuarea de lucrări mecanice de tăiere a cuiburilor de omizi și 
îndepărtarea fructelor mumi� cate, care pot cauza pierderi importante la toate 
speciile pomicole (seminţoase - sâmburoase )

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi 
cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz � tosanitar, Ord. 127/1991 pe cele 
de securitatea muncii, de protecţie a albinelor și animalelor.

Respectaţi N.S.P.M. Vol 49. Cap. 10, Art. 623 - 641. Respectaţi Legea nr. 
85/1995 Ord. comun 45/1991.

O� ciul Fitosanitar Arad

Atunci când vorbim de fanfara ora-
șului, trebuie să spunem că în� inţarea 
acesteia în anul 2013, este de fapt o re-
în� inţare, întrucât se poate considera 
că activitatea fanfarei Lambert Steiner 
a fost doar întreruptă o perioadă. Totul 
a pornit de la o discuţie a primarului 
Daniel Tomuţa cu președintele Asoci-
aţei Valores, domnul Johann Kerner și 
cu prof. Anton Blezi� er, conducătorul 
corului sântănenilor din Freiburg, în 
urma căreia primarul orașului a luat 
iniţiativa de a readuce la viaţă o tradi-
ţie ce părea pierdută pentru totdeau-
na.  A fost contactat un dirijor cu fru-

moase rezultate în acest plan artistic, 
în persoana domnului profesor Dan 
Miculiţ, care a iniţiat selecţia membri-
lor și pregătirea acestora. Dotarea cu 
instrumente muzicale s-a făcut prin 
intermediul asociaţei Valores, prin 
implicarea directă a domnului Joha-
nn Kerner. După trei ani de activitate, 
fanfara cuprinde un număr de treizeci 
și cinci de membri, toţi tineri, coordo-
naţi  de domnul profesor Dan Miculiţ. 
Aceștia interpretează repertoriul de 
fanfară  atât instrumental cât și vocal. 
În luna februarie a.c., domnul Johan 
Kerner, președintele Asociaţiei Va-

lores a întregit zestrea de instrumen-
te muzicale a fanfarei, aducând din 
Germania, prin intermediul unui nou 
transport, 12 instrumente și o staţie 
de ampli� care. S-au predat urmatoa-
rele instrumente muzicale: eufonium 
– tip “Arnolds&Sons”; saxafon    -  tip 
“Amati-Krastice”; clarinet  tip “Amati-
Krastice”;  toba mica “ AMATI”; 
trombon “ HUTTL” și șapte trompete 
de diferite tipuri.

De asemenea, trebuie menţionat fap-
tul că domnul Kerner și Anton Blei-
zi� er, contribuie și la acoperirea unei 
părţi din cheltuielile necesare bunei 

funcţionări a fanfarei,  sponzorizând 
împreună pe dirijorul Dan Miculiţ 
pentru orele suplimentare de repetitie 
cu suma de  900 € pentru următoarele 
opt luni.

Pe această cale dorim să mulţumim 
tuturor pentru implicare și le dorim 
mult succes în continuare. De aseme-
nea, anunţăm cu acest prilej că tinerii 
doritori, care vor să înveţe să cânte la 
instrumente și să faca parte din corul 
fanfarei Lambert Steiner, se pot în-
scrie la inspectorul cultural din cadrul 
primăriei orașului Sântana.

Inspector, Rozalia Mariana Pasca

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Firma care a câştigat licitaţia lucrărilor de 
asfaltare din fondurile bugetului local, a re-
alizat în sfârşit şi acostamentele rutiere pen-
tru străzile asfaltate în luna decembrie.  Pen-
tru ca să nu putem �  pe deplin mulţumiţi, 
în prima fază au făcut doar acostamentele, 
e drept că mecanizat,  urmând ca în viitorul 
apropiat să se ocupe de coborârile pe podeţe.

În acelaşi timp au început lucrările de 
pregătire pentru asfaltarea străzilor prin 
mult aşteptatul program guvernamental  
PNDL. Este vorba de străzile: Căprioarei, 
Câmpului, Aradului şi Bistriţei- tronsoanele 
între M. Viteazul şi Ghioceilor.  Lucrările 
sunt mult mai complexe decât pe celelalte 
străzi şi presupun printre altele excavarea 
a sute de tone din vechea structură rutieră, 
urmând ca din luna martie, odată cu des-
chiderea staţiilor de asfalt să se procedeze la 
turnarea covorului asfaltic.

Vă reamintim că prin acest program au fost 
asfaltate până acum porţiuni din străzile 
Păcii şi T. Vladimirescu, 1 Decembrie, Tei-
ului şi Păltinişului şi au fost pregătite pen-
tru asfaltare N. Bălcescu şi I.L. Caragiale. 
Din cauza faptului că banii au venit cu mare 
întârziere, toate aceste străzi au rămas ne� -
nalizate, lipsind acostamentele şi stratul al 
doilea de asfalt. 

Primăria Sântana

În sfârşit, o problemă rezolvată

Fanfara Lambert Steiner, a Oraşului Sântana, a împlint trei ani de activitate

P e n t r u  i n f o r m a r e a  s â n t ă n e n i l o r !

În data de 10 februarie, a avut loc preselecţia pentru 
concursul ,,Floricele din Sântana’’, editia a XV-a 2016. 

Spectacolul concurs va avea loc in data de 6 mar-
tie , la Căminul cultural din Satu Nou, începând cu 
orele 14:00. Pe lângă cei 15 concurenţi selectaţi în 
urma preselecţiei, vor participa în spectacol și la-
ureaţii ediţiilor anterioare ale concursului, ansam-
blul Busuiocul din Sântana și formaţii de dansuri 

ale Liceului Tehnologic Sântana. 
Spectacolul se va încheia în compania invitaţilor 

Lele Crăciunescu, Viorica Mănăstire, Radu Vand, 
Paula Pașca și Ionuţ Guver, acompaniaţi de orches-
tra de tineret a Ansamblului “Busuiocul” din Sân-
tana.

Vă așteptăm cu drag!
Primăria Sântana

Primăria oraşului Sântana organizează spectacolul concurs ,,Floricele din Sântana’’

Primăria oraşului Sântana organizează expoziție de fotografi i și obiecte de nuntă
Cu ocazia zilei de 8 martie, Primăria Orașului Sân-

tana organizează expoziţia de fotogra� i și obiecte 
de nuntă ,,Sântana de altadată”. Expoziţia va avea 
loc în holul primăriei și va cuprinde fotogra� i și 
obiecte care ne duc în trecut la frumuseţea nunţilor 

de altădată. Expoziţia re� ectă o parte a muncii de 
cercetare etnogra� că, efectuată în Sântana. Inaugu-
rarea va avea loc începând cu orele 11.00 

Vă așteptăm cu drag!
Primăria Sântana

BULETIN DE AVERTIZARE 

blul Busuiocul din Sântana și formaţii de dansuri 
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Redactorii de la „Banater Zei-
tung” au organizat şi anul acesta 
„Degustarea cârnaţilor bănăţeni”- 
„Worschkoschtprob”, o sărbătoare 
cu tradiţie de câteva decenii pentru 
minoritatea germană din Banat. 
După cum stiţi, în anul 2014 a fost 
pentru prima dată când acest con-
curs s-a desfăşurat în judeţul Arad, 
şi, mai mult decât atât, în oraşul 
nostru.

Merită să amintim câştigătorul 
de atunci pentru că, iată, după doi 
ani, reţeta de cârnaţi a familiei So-
caciu a fost iarăşi foarte apreciată, 
fiind declarată câştigătoare şi anul 

acesta.
Concursul s-a desfășurat la cen-

trul de informare de la superba 
mănăstire Maria Radna din Lipova 
în prezenţa a zeci de oameni: invi-
taţi, organizatori și o� cialităţi. Un 
număr de 22 de particulari și 25 de 
� rme din banat s-au prezentat cu 
probe de cârnaţi care au fost testate 
de către membrii juriului. 

Așa cum spuneam, locul întâi a 
fost obţinut de sântăneanca Eri-
ka Socaciu, locul doi i-a aparţinut 
unui localnic din Lipova, cu un câr-
naţ de cerb, iar locul trei a ajuns la 
un timișorean, care a prezentat un 
cârnaţ iute. 

Cea care a preparat cârnaţul cel 
mai bun nu a fost prezentă perso-
nal pentru a-și ridica premiul, însă 
doamna învăţătoare Melita Palcu 
Socaciu, membră a familiei câști-
gătoare, a fost de acord să dezvă-
luie că în compoziţia cârnaţului de 
porc, intră și piept de pui.

Manifestarea s-a desfă-
șurat în sala festivă a “Liceului Teh-
nologic Sântana” în data de patru 
februarie. În cadrul acestui proiect 
European, cadrele didactice ale “Li-
ceului Tehnologic Sântana” au făcut 
eforturi pentru a sprijini și participa-
rea copiilor cu cerințe educative spe-
ciale, a celor reîntorși din străinătate 
sau instituționalizati, pentru a facilita 
o mai bună integrare a lor în mediul 
școlar și în comunitatea locală. 

La carnaval au participat peste 80 
de perechi de copiii costumați cu 
diferite măști, dar și numeroși alți 

elevi cu părinții lor. Ne-a onorat cu 
prezența domnul primar, inginer 
Daniel Tomuța, cadre didactice de 
la școlile din consorțiu, ale Departa-
mentului pentru Protecția Copilului, 
reprezentanți ai Forumului German, 
ai cultelor, ai agenților economici, ai 
Poliției Sântana. 

Copiii au prezentat cântece și poe-
zii vesele, glume în limba germană și 
română, au dansat, și-au făcut foto-
gra� i împreună, au mâncat cornuri 
proaspete și dulciuri, au câștigat ju-
cării la tombolă, așa încât atmosfera 
s-a caracterizat prin bună dispoziție 

și  bucurie. Confecționarea măștilor, 
pregătirea momentelor artistice, au 
constituit, pentru elevi din clase di-
ferite, un prilej  să lucreze împreună, 
să se exprime creativ, să-și dezvolte 
competențele lingvistice și intercultu-
rale, iar pentru părinți, oportunitatea 
de a se implica în viața școlii. 

Un efort deosebit l-au depus cadre-
le didactice de la secția germană și 
echipa proiectului european. Condu-
cerea școlii dorește să adreseze calde 
mulțumiri tuturor celor care au con-
tribuit la reușita evenimentului, pre-
cum și sponsorilor: doamna manager 

al brutăriei Szatmaty Delia, doam-
na Ana Ilica, Doamna Crista Baier 
(participant voluntar la numeroase 
activități curriculare și extracurricu-
lare ale școlii noastre), fotograf Ioana 
Jurca.

Dr. Ana Höniges

Sprijinit prin Proiectul  European 
Erasmus +“Formare profesională

 prin conectare europeană’’

> pag.1

Carnavalul Fasching,
 eveniment Intercultural

Din nou câştigători 
la Worschkoschtprob

Concursul de table şi-a desemnat câştigătorul
Ziua � nalei  a început 

cu disputarea sferturilor de � nală. S-au 
cali� cat, în ordinea meciurilor: Laza 
Marius-Tăutan Ionel; Voicu Ștefan-
Mateș Ioan; Dobrei Firel-Paven Ghe-
orghe; Duluș Radu- Vlaicu Atanasie. 
În semi� nale  s-au confruntat: Laza 
Marius cu Mateș Ioan și Paven Gheor-
ghe cu Vlaicu Atanasie, ultima � ind o 
reeditare a uneia dintre semi� nalele de 
anul trecut. 

Așteptată cu mare interes, � nala din-
tre Paven Gheorghe și Mateș Ioan a fost 
câștigată de către campionul de anul 
trecut. Astfel Paven Gheorghe reușeș-
te să-și apere titlul câștigat anul trecut.  
În � nala mică,  Laza Marius a reușit 

o spectaculoasă întoarcere de rezultat 
revenind de la 0-6 și câștigând în � nal 
locul trei cu scorul de 7-6.   

Spectatorii prezenţi în ziua � nalei nu 
s-au mulţumit doar să-i privească pe 
concurenţi ci s-au asezat la mese și au 
disputat și ei adevărate � nale în afara 
concursului. 

  Primăria și ACS Unirea Sântana 
și-au onorat cu brio statutul de gaz-
de, organizarea concursului � ind fără 
cusur. Au fost acordate cupe și diplo-
me primilor clasaţi și câte un premiu 
� nanciar, stiut � ind că marile victorii 
trebuie sărbătorite.

Felicitări campionului, premianţilor 
și tuturor participanţilor. 

>>> pag.1
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În� inţată în decembrie 2014 din 
fonduri europene, Prest Com Sân-
tana Pavaj SRL, a încheiat recent 
primul ciclu de activitate. Prin pro-
iectul european contractat în 15 oc-
tombrie 2014, s-a asigurat în acest 
timp  susţinerea � nanciară de la 
dotarea cu utilaje, costuri de pro-
ducţie până la plata salariilor. Va-
loarea totala a investiţiei din fonduri 
europene a fost de 200.000 €, bani 
nerambursabili. Contribuţia Consi-
liului Local- care este acţionar unic 
și căruia îi rămâne această fabrică- a 

fost de doar 2% .  Singurele obliga-
ţii majore impuse consiliului local 
de către Uniunea Europeană sunt 
acelea  de a păstra activitatea și nu-
mărul de angajaţi minim un an de la 

� nanţarea proiectului, lucru ce este 
perfect realizabil.

În urma proiectului de buget rea-
lizat pentru acest an, se constată că 
fabrica se poate susţine singură pe 
parcursul anului 2016, � ind deja în 
curs de � nalizare mai multe con-
tracte pentru vânzarea de pavele și 
borduri. Pe parcursul anului trecut 
însăși primăria Sântana a bene� ciat 
de produsele fabricii pentru trotua-
rele și parcările realizate. Se așteaptă 
ca veniturile totale pentru anul 2016 

să crească cu 26% faţă de anul 2015, 
iar previziunile pentru anii 2017-
2018 sunt poate chiar mai optimis-
te, managerul fabricii preconizând o 
creștere a producţiei. 

Odată cu începutul acestui an a fost 
achiziţionată o nouă matriţă pentru 
fabricarea pavelelor pentru tra� c 
greu, ceea ce asigură o diversi� care 
a producţiei și o mai largă deschide-
re către piaţă. 

Primăria Sântana

Căminul pentru persoane vârstnice ”SENIOR”.
-Vă doriţi o bătrâneţe liniștită, confortabilă și fără griji?
-Doriţi să vă știţi părinţii în siguranţă și bine ingrijiţi?
 Dacă DA, atunci vă rugăm să vă adresaţi cu cea mai mare încredere căminului 

pentru persoane vârstnice „SENIOR”, din localitatea Dorobanti nr 290, judeţul 
Arad.

Dorim ca persoanele vârstnice care consideră că merită să aibe la bătrâneţe 
liniște, confort, îngrijire și servicii medicale asigurate după o viaţă de muncă,  
să bene� cieze în căminul „SENIOR”, de standarde cât se poate de ridicate.  

OFERIM CELE MAI BUNE SERVICII REZIDENŢIALE DIN JUDEŢUL 
ARAD!

1. Cazarea este la nivelul unui hotel de 4 stele � ind oferite următoarele:
- camere spaţioase cu 2 paturi, aer condiţionat, televizor, cablu, net, grup sa-

nitar propriu.
2. Servicii medicale și de îngrijire.
- asigurăm servicii medicale și de ingrijire la nivel european 24/24h, asigu-

rând administrarea medicaţiei conform prescripţiilor medicale oral, injectabil 
sau perfuzii; monitorizarea parametrilor � ziologici; etc. 

3. Nutritia 
- alimentaţia zilnică este formată din 3 mese principale, 2 gustări, lapte, fructe 

și ceai la discreţie. 
- meniul este echilibrat, cu ingrediente proaspete și variate pregătite zilnic în 

bucătăria proprie.
- în cazul persoanelor cu incapacitate de deplasare, masa se poate servi la pat. 
- oferim alimentaţie speci� că pentru diabetici, hipertensivi și meniu perso-

nalizat.
4. Activităţi recreative.
Avem spaţii de recreere într-un cadru elegant și modern la interior și cu gra-

dină plină de verdeaţă cu � ori și pomi fructiferi la exterior, pentru crearea unui 
cadru familial și plăcut ce imbină relaxarea cu starea de bine.Seniorii noștrii au  
acces la calculator pentru informaţii, jocuri și skype pentru comunicare perma-
nentă cu aparţinătorii;  reviste/ziare, cărti religioase sau beletristică, vizionarea 
de emisiuni/� lme preferate la TV sau DVD player, muzică;  jocuri de cărti, 
table, șah și alte jocuri de societate,  pictură, desen, croșetare, tricotare; consi-
liere duhovnicească și asistarea la slujbe religioase la biserica din apropiere (la 
cerere – transport asigurat); manichiura / pedichiura, coafat, tuns, tratament 
facial, acces gratuit la ștrandul cu apă termală din localitate; 

5. Costuri.
Costurile lunare sunt diferite în funcţie de gradul de abilitare pe care-l are 

persoana vârstnică(dependent; semidependent; independent) și de cheltuielile 
necesare asigurării a absolut tot ce are nevoie.

În costurile lunare asigurăm: gazduire; îngrijire; hrană; costul medicamente-
lor; pampers; administrare tratament; deplasare la medic si pentru investigatii 
medicale; întocmirea dosarului pentru încadrare în grad de handicap; îmbra-
caminte; încălţăminte; etc

Garantăm: confort, liniște și atmosferă prietenoasă, făcându-i pe seniori să se 
simtă ca acasă.

Pentru informaţii suplimentare: dr. Dorin Bătrîn  tel  0744560967

Compartimentul Urbanism vă informează!
Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau ex-

pirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualiztă, să se pre-
zinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor 
existente.

Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt 
invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea 
construcțiilor.

Primăria Sântana

La nivelul orașului există o serie de 
persoane fi zice și juridice care au 
restanțe la plata taxelor și impozi-
telor locale aferente anului trecut. 
Îi atenționăm pe aceștia să vină să-
și achite restanțele, deoarece, în caz 
contrar, în conformitate cu legislația 

în vigoare, vom fi  nevoiți să luăm 
măsurile legale pentru recuperarea 
debitelor. Nu dorim să fi m obligați 
pentru a apela la procedurile legale 
de executări silite privind recuper-
area restanțelor.

Primăria Sântana

Important pentru restanțieri!

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor 
și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabilită prin legislație 
națională. Știm că este di� cil pentru multă lume să reușească a-și plăti la zi 
obligațiile � scale locale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor dator-
ate se cumulează dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea ne� ind 
stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem obligați 
să punem în practică prevederile legislative naționale.

Primăria Sântana

Orice persoană care dobândește, 
construiește sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de transport,  
are obligaţia de a depune o declara-
ţie � scală la Serviciul de impozite și 
taxe al Primăriei,  în termen de 30 de 
zile de la data dobândirii, înstrăinării 
sau construirii. Contribuabilii care se 
a� ă în oricare din aceste situaţii și au 
dobândit clădiri, terenuri, mijloc de 
transport în cursul anului, sunt rugaţi 
să depună la Serviciul Impozite și Taxe 
declaraţie � scală, împreună cu copia 
actului de proprietate (contract de 

vânzare-cumpărare, donaţie, succesiu-
ne etc) și a actului de identitate.

De asemenea, conform noilor regle-
mentări din codul � scal aferent anului 
2016, până la data de 31 martie anul 
curent, persoanele care dețin clădiri 
cu destinație nerezidențială sunt obli-
gate să se prezinte la Primărie pentru a 
depune declarațiile aferente, necesare 
calcului diferențiat al impozitului, după 
destinația clădirii, respectiv rezidențială 
sau destinată scopurilor economice.

Primăria Sântana

În atenția cetățenilor

Fabrica de pavele, pe propriile picioare
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CARICATURA LUNII

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

Căsătoriile lunii ianuarie 2016
GAUDI BENIAMIN ŞI BOŢ BEATRICE

LUPĂŞTEAN ADRIAN ŞI REBRIŞOREAN ANAMARIA
GĂLAN IOAN- PAVEL ŞI GONDOR REGHINA

COLOMPAR PAUL- RĂZVAN ŞI CIURAR MARIA- MĂRIOARA
BERLAN NICOLAE- PARIS ŞI TOMIŢA FLORICA

HEUBERGER DIETER ŞI MUNTEAN CORNELIA- LILIANA
MIRON PETRU ŞI HARTMANN ROXANA- LAVINIA

URS ŞTEFAN TIBERIU ŞI TOMUŢA MIHAELA- VIVIANA
CRĂCIUN VIOREL ŞI ŞTEFEA VIORICA

DOROŢ FLORIN ŞI ROMAN TIBERSINA- ELENA
Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 

căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, 
dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte 

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

Se poate admite cu ușurință că într-o țară nor-
mală instituțiile statului conlucrează pentru bi-
nele cetățeanului. Însă, la fel de ușor trebuie să 
acceptăm că instituțiile în sine sunt oglinda oame-
nilor din care sunt formate. Din această prismă, 
instituțiile sunt supuse și ele greșelilor. Și ce se în-
tâmplă atunci când două instituții ajung în con-
� ict din cauza deciziilor contrarii ? Ei bine, ajunge 
justiția să stabilească de partea cui este dreptatea. 

Primăria Sântana nu a fost nici ea scutită de di-
verse procese, însă sunt unele, care ies în evidență 
și pe care dorim să le prezentăm.

1.Procesul cu Prefectura Arad care s-a opus ho-
tărârii consiliului local de a atribui gratuit grădini-
le și curțile celor care au cumpărat casele pe legea 
112. După cum este bine știut, până prin anul 2005, 
cetățenii care au cumpărat de la stat casele în care 
locuiau, au putut să-și întabuleze și terenul aferent 
construcției. După aceea instituția prefectului s-a 
opus reușind să blocheze acest proces în următo-
rii nouă ani și obligând actuala administrație să 
forțeze repunerea proprietarilor în posesie. Pre-
fectura a acționat primăria în judecată, a pierdut 
și a făcut recurs la Curtea de Apel din Timișoara, 
unde a pierdut din nou, dovedindu-se că primăria 
are dreptate. 

2.Procesul cu Ministerul Sănătății pentru redes-
chiderea spitalului. Actuala conducere a primăriei 
și probabil că toți cetățenii orașului au conside-
rat că închiderea spitalului din Sântana a fost un 
act de nedreptate pentru oraș și pentru locuitorii 
acestuia. Un act motivat prin reducerea cheltuieli-
lor bugetare și salvarea țării de la colapsul econo-
mic. Deși după 2012, au fost numeroase încercări 
de redeschidere a spitalului prin intervenții la toa-
te nivelurile, s-a dovedit ca aproape întotdeauna, 
că e mult mai ușor să strici decât să repari după 
aceea ce s-a stricat. Epuizând toate căile � rești de 
acțiune, primăria a decis să se îndrepte în instanță 
împotriva guvernului. Dacă am �  câștigat, guver-
nul era obligat să redeschidă spitalul. Din neferici-
re pentru toată lumea, instanța a decis că acțiunea 
a fost deschisă prea târziu. Pentru a �  avut câștig 
de cauză, ea trebuia făcută în primele 6 luni de la 
închiderea spitalului, adică până la sfârșitul anului 
2011.  

3.Procesul cu Prefectura Arad pentru licitația de 
atribuire a spațiilor din spital pentru deschiderea 
unei policlinici. Pierzând procesul cu Ministerul 
Sănătății, conducerea orașului s-a orientat pentru 
deschiderea unei policlinici în clădirea nefolosi-
tă a spitalului. După o lungă dezbatere, Consiliul 
Local a luat decizia de a organiza o licitație pen-
tru concesionarea spațiului din clădirea vechiului 
spital în vederea prestării unor  servicii medicale. 
Motiv numai bun pentru ca prefectura să intervi-
nă și să tergiverseze lucrurile. De această dată a 
fost primăria Sântana cea care a chemat prefectura 
în instanță. Ca o nouă dovadă că atunci când ai 
dreptate nu trebuie să te lași călcat în picioare nici 
măcar de instituțiile ierarhic superioare, primăria 
a câștigat și acest proces cu prefectura. Urmea-
ză acum să � e continuată procedura de licitare a 
spațiilor, e drept însă, cu o întârziere de șase luni.

4.Procesul cu � rma Geodis. În urma unui con-
tract semnat în anul 2007, această � rmă urma să 
realizeze un sistem informaţional de constituire a 
unei bănci de date urbane privind lucrări geodezi-
ce topogra� ce, de cadastru imobiliar, precum și lu-
crări privind cadastrul reţelelor edilitare în orașul 
Sântana și satul Caporal Alexa.

Plata contractului trebuia onorată din buzunarul 
guvernului. În schimb, în anul 2012, după insta-
larea actualei administrații, primăria a primit o 
factură pentru o sumă foarte mare, de 620 000 lei. 
Factura a fost refuzată la plată din cauza faptului că 
această lucrare trebuia plătită din bugetul de stat și 
nu avea primit avizul consiliului local, ne� ind alo-

cate în buget sume pentru aceste plăţi. Drept ur-
mare, în anul 2014 � rma Geodis a chemat primă-
ria în judecată. În urma procesului și a recursului, 
primăria a fost obligată totuși să plătească o sumă 
în valoare de 455.978,82 lei. În acest caz lucrurile 
nu s-au oprit aici, consiliul local aprobând deschi-
derea unui proces îndreptat împotriva fostului pri-
mar al orașului pentru recuperarea prejudiciului 
adus primariei.

5.Procesul cu SC ZAMI&CONSTRUCT AGRE-
GATE SRL

În data de 29.06.2005 s-a încheiat un contract 
de participaţiune între Consiliul Local al orașului 
Sântana și SC VEST CONSTRUCT SRL.

În acest contract, Primăria Sântana a pus la dis-
poziţie un teren cu o suprafaţă de 10 ha, urmând 
ca asociaţii italieni să contribuie cu utilajele și do-
tările necesare în vederea realizării unei balastiere 
pe respectivul teren. Deși la evaluarea făcută de o 
� rmă autorizată cu privire la cotele de participa-
ţiune în această asociere -terenul pus la dispozi-
ţie � ind evaluat la o valoare la care primăria ar �  
trebuit să aibă 45% din acţiunile asocierii- în mo-
mentul semnării actelor, primăria a rămas doar cu 
1% din acţiuni. În anul 2009 asocierea în partici-
paţiune a contractului de asociere a fost modi� cat 
prin schimbarea destinaţiei din balastieră în zonă 
de agrement și bazin piscicol. Pentru că asocierea 
în participaţiune a avut mai multe clauze care nu 
au fost respectate (neexecutarea în termenul con-
venit în contract a investiţiilor, respectiv amenaja-
rea unui lac de agrement/bazin piscicol; întreţine-
rea căilor de acces stabilite de către Primărie la/și 
de la balastieră (str. Muncii, Ghioceilor, Cloșca); 
netransmiterea evidenţelor contabile; nu a furni-
zat materialul excavat; lipsa de pro� tabilitate), s-a 
dispus rezilierea contractului prin HCL nr. 105/ 
15.07.2014.

Societatea SC ZAMI&CONSTRUCT AGRE-
GATE SRL a atacat hotărârea de consiliu local 
ca � ind netemeinică, dar prin sentinţa civilă nr. 
372/23.04.2015 pronunţată de către Tribunalul 
Arad se respinge actţiunea depusă de către ZAMI. 
Sentinţa a fost recurată și prin Decizia civilă nr. 
6585/24.11.2015 pronunţată de către Curtea de 
Apel Timișoara se respinge recursul, sentinţa ră-
mânând de� nitivă.

Ulterior atacării HCL de către ZAMI în in-
stanţă, primăria a depus o acţiune de reziliere 
a contractului de asociere în participaţiune nr. 
4126/29.06.2005, contract încheiat între Consi-
liu local al orașului Sântana și SC VEST CON-
STRUCT SRL, pentru aceleași motive pe care le-
am enumerat mai sus.

Prin sentinţa civilă nr. 1100/11.11.2015 a Tri-
bunalului Arad se admite acţiunea primăriei si 
se dispune rezilierea contractului. Sentinţa a fost 
apelată, iar  la data de 09.02.2016 ni s-a comuni-
cat apelul. În data de 12.02.2016 am solicitat Tri-
bunalului Arad o cerere de a emite o Ordonanţă 
președinţiala prin care să pronunţe o hotărâre de 
încetare a lucrarilor de decopertare/exploatare/ex-
cavare pe terenul ce face obiectul contractului de 
asociere în participaţiune.

Primăria Sântana

Binele cetățeanului trece prin justiție
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BOLOVAN FLOARE
COSTEA IOAN

BUDA IOAN
COVACI LUCREŢIA

BAEŞI FLOARE

STOICA MARIAN
GÖPFRICH ROZALIA- LUIZA

VACARIUC ION
HERMAN GHEORGHE

MORAR VIORICA

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

COMEMORĂRI

Și în februarie s-a desfășurat 
acţiunea lunară de prindere 
a câinilor fără stăpân. Au fost 
capturaţi 18 câini din centru, 
școli și din alte zone reclama-
te de cetăţeni. Ca de obicei nu 
a lipsit partea cu scandal. Deși 
în zona Boroș a fost semnala-
tă prezenţa unor câini pericu-
loși pentru copii, unii iubitori 
de animale (poate puţin prea 
zeloși) au manifestat o atitu-
dine destul de ostilă faţă de 
echipa venită de la Gospodăria 
Comunală Arad, împiedicân-
du-i să-și facă datoria. Con-
form ordonanţei de urgenta nr 
155/2001, este considerat câine 
fără stăpân orice câine crescut, 
adăpostit, ţinut pe domeniul 
public, în locuri publice sau 
în spaţiile adiacente acestora, 
în afara proprietăţii stăpânu-
lui sau deţinătorului acestuia, 
necontrolat, nesupravegheat, 
liber, abandonat, inclusiv cei 
identi� caţi prin microcipa-
re sau alt mijloc alternativ de 
identi� care, stabilit de către 

Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară si pentru Siguranţa 
Alimentelor. Pe baza acestei 
ordonanţe, coroborată cu alte 
prevederi legale, pe viitor luăm 
în considerare posibilitatea de 
a aplica amenzi proprietarilor 
care își lasă câinii liberi și se 
opun prinderii acestora. 

Acţiunea este foarte costi-
sitoare pentru primărie, însă 
considerăm siguranţa cetăţea-
nului prioritară.

Dacă doriţi să adoptaţi un 
câine sau dacă din întâmplare 
câinele dvs a fost prins, puteţi 
să-l revendicaţi în primele 7 zile 
lucrătoare de la adăpostul din 
Arad. După acest timp și pâna la 
expirarea termenului de 14 zile 
lucrătoare, câinii pot �  revendi-
cati sau adoptaţi de catre oricare 
alte persoane � zice sau juridice, 
din tara sau din strainatate. In-
formaţii suplimentare puteţi 
primi de la Adapostul Prima-
riei Arad, Calea Bodrogului Nr 
1, la telefoanele 0257 214211 - 
0753962439 – 0753228152, sau 
puteţi accesa site-ul: www.ad-
optiicaini.ro/arad.

Prezenţa câinilor vagabonzi 
pe raza orașului Sântana poate 
�  reclamată la telefonul primă-
riei : 0257 462 082 sau prin e-
mail : contact@primariasan-
tana.ro

Primăria Sântana

Câini fără stăpân în Sântana

Consiliul local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă ordinară în data de 
19.01.2016 și în ședinţă extraordinară în 
data de 08.01.2016 , având pe ordinea de 
zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al domnului 
Brad Ioan;

2. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
componenţei comisiei 1, comisia pentru pro-
grame de dezvoltare economico-socială, bu-
get- � nanţe, administrarea domeniului public 
și privat al orașului, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii și co-
merţ din cadrul Consiliului local Sântana;

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea di-
rectă către domnul Ghit Ioan   a  terenului 
evidenţiat în C.F. nr. 301328  Sântana,  nr. 
Top. 665/1/1/1;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească o locuinţă din 
fondul locativ de stat al orașului Sântana;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
atribuirii de denumire pentru strada Stefan 
Augustin  Doinaș situată în  orașul Sântana, 
judeţul Arad;   

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea 
primarului orașului Sântana, de a realiza și 
întocmi raportul de evaluare al performan-
ţelor profesionale individuale ale secreta-
rului orașului Sântana pentru activitatea 
desfășurată în anul 2015;

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea în 
baza Legii nr. 112/1995 a apartamentului 
nr. 1   situat pe strada Ze� rului,  nr. 8 către 
doamna Orleţchi Melinda Monica;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  
indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii ,,Grădiniţă cu pro-
gram prelungit – 8 grupe, localitatea Sânta-
na, judeţul Arad’’;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea 
destinaţiei terenurilor aparţinând dome-
niului public al orașului Sântana predate în 
concesiune Companiei de Apă Arad SA;

10. Proiect de hotarâre privind  amplasa-
rea  unui indicator  de  circulaţie la ieșirea 
din localitatea Caporal Alexa;

11. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Mureșan Teodor Cornel în vede-
rea construirii unei locuinţe în condiţiile 
Legii 15/2003;

12. Proiect de hotărâre privind  atribui-
rea  în folosinţă gratuită a unei parcele de 
400 mp. către Tirla Silviu Florin  în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

13. Proiect de hotărâre privind  atribui-
rea  în folosinţă gratuită a unei parcele de 

400 mp. către Calin Adrian  în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

14. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Rus Cristina  în vederea construi-
rii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

15. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Mare Emanuela - Otilia  în ve-
derea construirii unei locuinţe în condiţiile 
Legii 15/2003;

16. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Negru (Tomuţa) Claudia - Nico-
leta  în vederea construirii unei locuinţe în 
condiţiile Legii 15/2003;

17. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Suciu Nicolae – Călin   în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

18. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 
mp. către Moroșan Beniamin  în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
acoperirii  de� nitive a de� citului secţiunii 
de dezvoltare al bugetului local și a de� ci-
tului secţiunii de functionare al bugetului 
activităţilor � nanţate integral din venituri 
proprii; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
anulării creanţelor � scale restante a� ate în 
sold la data de 31.12.2015;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării indicatorilor tehnico – econo-
mici pentru obiectivul de investiţii ,,Extin-
dere Școala Gimnazială Sântana cu sală de 
sport – strada Tudor Vladimirescu nr. 25, 
jud. Arad” precum și a altor măsuri necesa-
re implementării acestuia;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării co� nanţării  obiectivului de in-
vestiţii ,,Extindere Școala Gimnazială Sân-
tana cu sală de sport – Strada Tudor Vladi-
mirescu nr.25, jud. Arad”;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării indicatorilor tehnico – econo-
mici pentru obiectivul de investiţii  ,,Rea-
bilitare corp cu cantină Liceul Tehnologic 
Sântana, judeţul Arad” precum și a altor 
măsuri necesare implementării acestuia;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării co� nanţării  obiectivului de in-
vestiţii  ,,Reabilitare corp cu cantina Liceul 
Tehnologic Sântana,  judeţul Arad”.

Primăria Sântana
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Recomandăm cetățenilor să-și plătească 
taxele și impozitele locale până în data de 
31 martie. Dacă vor face aceste plăți până 
la data menționată mai sus vor benefi cia de 
o reducere de 10%  a valorilor impozitelor 
pe clădiri și terenuri a aferente anului 2016.

De asemenea, tot pînă la data de 31 martie, 
pentru calculul diferențiat al impozitului, 
trebuie depusă o declarație a celor care au 
clădiri destinate activităților comerciale, in-
clusiv sedii sociale ale unor societăți, con-
form prevederilor din noul cod fi scal intrat 
în vigoare anul acesta

Primăria Sântana

Mare atenție!

Anunț Important!
Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, primăria orașului dorește 

să facă o surpriză frumoasă perechilor soţ-soţie care aniversează 
în cursul anului 2016, 50 de ani de căsătorie. În acest sens, rugăm 
cetăţenii care sunt în această situaţie sau care cunosc persoane în 
această situaţie ca până în data de 21 iunie 2016,  să ia legătura cu 
consilierii din cadrul Compartimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefonic, la numărul 0257-462082. Venim 
cu această rugăminte deoarece primăria orașului nostru nu deţine 
informaţii complete, inclusiv  despre persoanele care s-au căsătorit 
în alte localităţi și care acum au domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

Noi câștigători la tombola Lucky
Câștigătorul tombolei Lucky din luna ianuarie este domnul 

Vlașin Bogdan din Sântana. Pe această cale le transmitem felici-
tări și dorim tuturor celor care vor participa și de acum înainte 
mult noroc!
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Luni, 1 februarie, a fost aprobat 
bugetul orașului pentru anul în 
curs. Au rămas prioritare obiec-
tivele de infrastructură rutieră: 
asfaltarea străzilor, refacerea 
trotuarelor și construirea parcă-
rilor. 

Se vor asfalta în prima fază 
străzile Tranda� rilor (până la 
intersecţia cu strada Muncii), 
Viorelelor, Prunului, I. Creangă, 
A. Vlaicu (între CD GHerea și 1 
Decembrie) și Căprioarei (de la 
Ghioceilor la Plopului). De ase-
menea, au fost aprobate pentru 
asfaltare majoritatea străzilor 
retrase din programul naţional 
de dezvoltare locală, program 
guvernamental care se derulează 
cu mare greutate, pentru care � -
nanţarea este întârziată și creea-
ză probleme în ce privește logica 
modernizării străzilor. 

Se vor construi parcări la Li-
ceul Tehnologic, la capela din 
Comlăuș și la biserica Filadel� a. 
Va continua procesul de refacere 
sau construire a trotuarelor de 
pe raza orașului. Au fost prevă-
zuţi 1,3 km în Caporal Alexa și 
3,7 km în Sântana. 

Prioritare rămân tronsoanele 
pe care la ora actuală nu există 
trotuare, ca de exemplu,  pe stra-
da M. Eminescu de la sediul po-
liţiei la strada Bicazului. Pentru 
cea mai mare parte din aceste 

lucrări ne bazăm pe pavelele și 
bordurile produse la fabrica din 
Caporal Alexa. 

Așa cum șade bine unei admi-
nistraţii responsabile, o mare 
sumă de bani a fost alocată pen-
tru co� nanţarea proiectelor cu 
� nanţare din alte surse decât 
bugetul local. Unul dintre aces-
tea este proiectul de construcţie 
a grădiniţei de pe strada Muncii, 
vizavi de spital, proiect � nanţat 
de Banca Mondială. Construcţia 
acestei grădiniţe va începe ime-
diat după ce pompierii își vor da 
avizul. 

Au mai fost asiguraţi bani pen-
tru studiile de fezabilitate pri-
vind construcţia sălii de sport de 
la Școala Gimnazială Comlăuș 
și pentru reabilitarea ultimului 
corp de clădire de la Liceul Teh-
nologic, amândouă � ind proiec-
te cu � nanţare guvernamentală. 

Au fost alocaţi bani pentru 
amenajarea pieţei de animale. 
După cum se știe, acest lucru 
a fost mereu amânat din cauza 
faptului că primăria nu a avut la 
dispoziţie un teren la o distan-
ţă de minim 500 m de cea mai 
apropiată casă. 

În decursul anului trecut au fost 
redobândite unele terenuri, însă 
cel de lângă Agromec Comlăuș 
era prea aproape de localitate, 
iar cel lângă drumul naţional era 

prea departe. În prezent se � na-
lizează actele prin care primăria 
va intra în posesia terenului fos-
telor sere de la Comlăuș (par-
tea stângă cum se intra în fostul 
CAP) și a clădirilor aferente. 

Au fost propuse două amenda-
mente care nu au fost aprobate. 
Primul amendament propunea 
alocarea de bani pentru studiul 
de fezabilitate privind introdu-
cerea apei potabile în satul Ca-
poral Alexa. Amendamentul a 
fost respins pentru că introduce-
rea apei potabile în satul Caporal 
Alexa este un obiectiv cuprins în 
lista de investiţii a Companiei de 
Apă Arad pentru anii 2014-2020 
și urmează să � e � nanţat din 
fonduri europene. În momentul 
actual au fost deja începute stu-
diile geotehnice. 

Al doilea amendament preve-
dea constituirea unui fond de 
premiere al elevilor cu rezulta-
te școlare deosebite. Nici acesta 
nu a trecut din cauza faptului 
că legea nu permite alocarea de 
fonduri în acest sens. De altfel, la 
Consiliul Local este pregătit din 
2013 un amplu proiect de hotă-
râre prin care se prevede acor-
darea de premii � nanciare elevi-
lor premianţi la sfârșitul anului 
școlar, elevilor cu performanţe 
la concursurile școlare și profe-
sorilor care îi pregătesc, proiect 
care va �  pus pe ordinea de zi 
imediat ce legislaţia va permite.

Viceprimar Cornel Gligor

Va informăm că potrivit 
Legii 248/2015 privind 
stimularea participării 
în învăţământul preșco-
lar a copiilor proveniţi 
din familii defavorizate, 
care devine aplicabilă în-
cepând cu semestrul al 
II-lea al anului școlar în 
curs ,veţi putea bene� cia 
de sprijin material con-
stând în tichete sociale, 

respectandand următoa-
rele criterii;copiii să � e 
cu vârsta cuprinsă între 
3-6 ani, să facă dovada că 
sunt înscriși la grădiniţă, 
să frecventeze gradinita 
în mod regulat,venitul 
lunar net pe membru 
de familie să nu depă-
șească 284 lei.În calculul 
acestui venit se iau toate 
veniturile impozabile și 

neimpozabile conform 
Codului � scal , cu excep-
ţia următoarelor;ajutorul 
social potrivit Legii 
416/2001, alocaţia pen-
tru susţinerea familiei, 
potrivit Legii 277/2001, 
indemnizaţiile pentru 
persoane cu handicap, 
potrivit Legii 448/2006 
privind protecţia și pro-
movarea drepturilor per-
soanelor cu handicap, 
alocaţia de stat pentru 
copii, bursele școlare ,su-
mele primite cu titlu de 
ajutor temporar sau din 
activitatea de zilier. 

Pentru informaţii supli-
mentare va puteţi adre-
sa Serviciului public de 
asistenţă socială al Pri-
măriei orașului Sântana.

- Serviciul public de 
asistență socială

Sântana-

, ,  FIECARE COPIL IN GRĂDINIȚĂ ”

Perspectivele anului 2016
PROIECT PROGRAM DE  INVESTIȚII PENTRU ANUL 2016   
1 Extindere Şcoală Gimnazială Sântana cu Sală de Sport - strada Tudor 
Vladimirescu nr. 25, jud. Arad- alte chelt. 
2 Reabilitare corp cu cantină Liceul Tehnologic Sântana, jud. Arad 
3 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Sân-
tana
4 Achiziţie imobil situat în Oraşul Santana, CF 301794 Sântana 
5 Asfaltare str. Ze� rului (tronson cuprins între str. M. Viteazu şi str. 
C.D.Gherea) în Oraşul Sântana- execuţie 
6 Asfaltare str. Ze� rului (tronson cuprins între str. M. Viteazu şi str. 
C.D.Gherea) în Oraşul Sântana- alte chelt. 
7 Asfaltare străzi în Oraşul Sântana -execuţie 
8 Asfaltare străzi în Oraşul Sântana -alte chelt. 
9 Modernizare străzi în Oraşul Sântana -execuţie 
10 Modernizare străzi în Oraşul Sântana -alte chelt. 
11 Grădiniţă cu program prelungit - 8 grupe localitatea Sântana, jud. 
Arad -execuţie 
12 Grădiniţă cu program prelungit - 8 grupe localitatea Sântana, jud. 
Arad -alte chelt. 
13 Amenajare Parc Europa în Oraşul Santana - proiectare SF şi taxe 
14 Asfaltare străzi Viorelelor, Prunului, Tranda� rilor şi Căprioarei - 
execuţie 
15 Asfaltare străzi Viorelelor, Prunului, Tranda� rilor şi Căprioarei - 
proiectare PT şi taxe 
16 Modernizarea infrastructurii de acces agricol în localităţile Sântana şi 
Caporal Alexa - proiectare SF şi taxe 
17 Amenajare parcare pe str. Ghioceilor nr. 6 - execuţie 
18 Amenajare parcare pe str. Ghioceilor nr. 6 - proiectare SF, PT şi taxe 
19 Amenajare parcare pe str. Aurel Vlaicu în faţă cimitirului ortodox din 
Comlăuș - execuţie 
20 Amenajare parcare pe str. Aurel Vlaicu în fața cimitirului ortodox din 
Comlăuș - proiectare SF, PT şi taxe 
21 Achiziţie şi montare centrală termică la Căminul Cultural din str. Unirii 
nr. 3A 
22 Achiziţionare utilaj tocător lateral 
23 Amenajare piaţă de animale - execuţie 
24 Amenajare piaţă de animale -proiectare SF, PT şi taxe 
25 Amenajare parcare pe str. Ghioceilor în faţa Bisericii Penticostale Fil-
adel� a din Sântana - execuţie 
26 Amenajare parcare pe str. Ghioceilor în faţa Bisericii Penticostale Fil-
adel� a din Sântana - proiectare SF, PT şi taxe 
27 Extindere sistem de supraveghere video în Oraşul Sântana 
28 Modernizare străzi în Oraşul Sântana, judeţul Arad - etapa II- execuţie 
29 Modernizare străzi în Oraşul Sântana, judeţul Arad - etapa II - proiec-
tare PT şi taxe 
30 Branşament electric imobil str. Ghioceilor nr. 60A 

Primăria Sântana


