
Cum se simte o femeie – consilier local?
I. Duicu: Nu are importanţă genul. Un consilier se simte mândru că a 
câştigat încrederea partidului  din rândul căruia provine şi a fost desem-
nat să candideze, dar mai ales  că a câştigat încrederea alegătorilor care 
l-au mandatat să-i reprezinte în Consiliul Local.
I. Rus: În calitate de consilier local și femeie mă simt responsabilă față de 
comunitatea în care trăiesc și mă bucur că alegătorii apreciază calitățile 
de bun organizator pe care le avem noi, femeile.
Ce v-a determinat să intrați în politică?
I. Duicu: Dorinţa de a face ceva pentru schimbare. Am acumulat prea 
multe nemulţumiri din partea conducătorilor care, în opinia mea, ne căl-
cau în picioare demnitatea şi drepturile garantate de Constituţie.
I. Rus: Văzând nenumăratele probleme cu care se confruntă locuitorii 
orașului nostru și fiind foarte mult timp în mijlocul oamenilor prin prisma 
activității mele de comerț, m-am hotărât că este momentul să iau atitu-
dinea de a intra în politică cu speranța sinceră că pot face ceva pentru 
aceștia.
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Un 1 Martie 
cât mai fericit!

Primăvara înseamnă viaţă, speranţă, lumină şi culoare. Vă oferim 
cu respect, stimate doamne şi domnişoare, acest mărţişor care să 
vă aducă numai împliniri, sănătate şi fericire alături de cei dragi. 
Vă dorim o primăvară frumoasă!

Primar, Daniel Tomuţa
Viceprimar, Cornel Gligor

8 martie - Ziua Femeii
Ziua de 8 Martie a fost pentru prima dată dedicată femeii în America 
anului 1911.
Dintre marile vorbe de duh ale omenirii, aduse ca ofrandă FEMEII, 
au rămas încrustate în răbojul timpurilor proverbe precum: “Vântul 
schimbă fiecare zi, iar Femeia fiecare clipă!”
Când scrii despre Femei trebuie să-ţi înmoi pana în culorile curcubeului 
şi să presari rândurile cu pulbere de pe aripile fluturilor.
Dacă ar fi să-i închinăm un vers, ar fi de-ajuns să-l recităm pe Eminescu 
Cel Mare...
Dacă ar trebui să-i pictăm chipul ar fi de-ajuns să-i dăruim „Primăvara” 
lui Botticelli...
Dacă ar fi să-i dedicăm un imn, ar fi încântată să asculte „Anotimpurile” 
de Vivaldi...
Eva Creatorului, Femeia de pe stradă, colega de serviciu, muncitoarea 
din fabrică sau parlamentara titrată, a fost, este şi va rămâne, în primul 
rând MAMĂ- zămislitoare a fructului uman.
Nicolae Iorga spunea: „Feminismul ne arată ce este femeia fără familie, 
dar ne ascunde ce devine familia fără femeie!”.
Femeia nu este inferioară bărbatului, nu este nici superioară şi, cu atât 
mai mult, nu este nici egală. Este altceva. Este o fiinţă care ne uimeşte pe 
noi bărbaţii, ne uimeşte şi, totodată, ne atrage fiindcă este aşa cum este.
De ziua ei, frumoasă ca o clipă fără întoarcere, se cuvine să-i mulţumim 
pentru că... EXISTĂ! Să le dăm tot onorul, să le răsplătim dragostea cu 
dragoste. Să rugăm pomii care vor înflori, odată cu sosirea mai grabnică 
a primăverii, să- şi plece coroanele şi miresmele în semn de respect!
Pentru femeia- mamă, pentru femeia soţie, pentru femeia- prieten, pen-
tru femeia- colegă, pentru femeia- iubită, pentru femeia- vis, pentru fe-
meia- dor, pentru femeia-speranţă: să ne trăiţi cu sănătate şi împliniri! 
La mulţi şi fericiţi ani!

Cu ocazia zilei de 8 Martie doresc să transmit tuturor femeilor din 
orașul nostru, un călduros La mulți ani și un buchet de trandafiri 
care să vă lumineze inimile și să vă aducă bucurie și căldură în 
suflet. Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Daniel Tomuța

În politică este loc și pentru doamne!

Târgul Mărțișorului

Având în vedere că în luna martie femeia reprezintă centrul atenţiei, 
era firesc să ne adresăm printr-un scurt interviu doamnelor care ocupă 
funcţia de consilier local. În acest sens am avut plăcerea de a dialoga 
cu doamnele Isabela Duicu şi Irina Rus, exponente ale vieţii politice 
din Sântana.

Târgul Mărțișorului, organizat de Clubul Copiilor Sântana în parteneriat 
cu Primăria Orașului Sântana, ajuns la cea de a VI-a ediție s-a desfășurat 
în acest an în două locații. Expoziția de mărțișoare și felicitări realizate 
de elevii instituțiilor participante a putut fi admirată în holul Primăriei în 
perioada 18-23 februarie 2013.
Participanții din acest an au fost: Clubul Copiilor Ineu, Clubul Copiilor 
Pecica, Clubul Copiilor Lipova, Școala Gimnazială ”Sfânta Ana” Sântana 
cls. I-IV, Grădinița P.P.1 Sântana, Școala Gimnazială Nr. 2 Sântana cls. 
I-IV, Grădinița P.P.2 Sântana, Grădinița Caporal-Alexa, Compartimentul 
de Case de tip Familial Sântana. >>> pag. 4

Isabela Duicu

Mărțișoare 
confecționate de elevi

Irina Rus
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În atenția cetățenilor:
Primăria Sântana vă informează cu privire la taxele și impozitele locale! 

CAPITOLUL IV: Impozitul pe mijloacele de transport - Art. 263 alin. (2)  
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei / 200 cm3 
sau fracţiune 
din aceasta -

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maxi-
mă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) 
motor(oare) cu 
sistem de sus-
pensie pneumati-
că sau echivalen-
tele recunoscute

Alte sis-
teme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare

două axe   
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169
Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169
trei axe   
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472
Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472
patru axe   
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291
Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291

Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apă
impozit lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 
şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement*) 0-1119
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) până la 500 CP inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1398
d) peste 4.000 CP 2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune 
din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de 
tone inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de 
tone şi până la 3.000 de tone inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de 
tone

490

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maxi-
mă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) 
motor(oare) cu 
sistem de sus-
pensie pneumati-
că sau echivalen-
tele recunoscute

Alte 
sisteme 
de sus-
pensie 
pentru 
axele 
motoare

2+1 axe   
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310
Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310
2+2 axe   
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012
Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012
2+3 axe   
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986
Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986
3+2 axe   
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963
Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963
3+3 axe   
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283
Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283

Art 263 alin 2 se modifica prin Le-
gea nr 209/2012 cu urmatoarele:

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal 

cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren ru-
tier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma cores-
punzătoare prevăzută în tabelul următor:

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mij-

loacelor de transport datorat pentru întregul an de că-

tre contribuabili, până la data de 31 martie a anului în 

curs, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane 

fizice şi 5 % pentru persoane juridice.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
< 4.800 cm3 - impozit 4 lei/200cm3/an
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
> 4.800 cm3 - impozit 6 lei/200cm3/an
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 
- impozit 100 lei/an
Pentru remorci de orice fel, semiremorci si 
rulote - impozitul este după cum urmează:
- pana la o tona inclusive 9 lei/an
- intre 1-3 tone inclusive 34 lei/an
- intre 3-5 tone inclusive 52 lei/an
- peste 5 tone 64 lei/an

!



  SÂNTĂNEANUL

                                                      FEBRUARIE 2013                                 SÂNTĂNEANUL          pag. 3  

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
Consilier Primar Oana Nicora
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Crescendo Novus SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

În politică este loc și pentru doamne!

Starea vremii la început de primăvară!

De ce PNL/PSD și nu alt partid?
I. Duicu: P.N.L. a fost partidul meu de suflet cu mult 
înainte de a mă gândi măcar să  intru vreodată în viaţa 
politică. Am admirat verticalitatea liberalilor, politica 
dusă de aceştia. Atunci când am decis că este momen-
tul să fac acest pas, atât la nivel naţional cât şi la nivel 
local, conducătorii erau oameni de calitate, iar cei din 
jurul lor de asemenea. Am simţit că alături de aceştia 
îmi este locul.
I. Rus: Conform doctrinei social-democrate, oamenii 
și problemele acestora reprezintă principala preocupa-
re a fiecărui membru de partid. După cum bine știți 
unul din motto-urile PSD este: ”Pe primul loc oame-
nii”.
Într-o lume a bărbaților, cuvântul femeilor contează?
I. Duicu: Atâta vreme cât au ceva de spus, desigur. 
Dar mai mult decât cuvintele, contează faptele. Feme-
ile s-au dovedit întotdeauna mai puse pe treabă, mai 
perseverente  în ceea ce au în plan.
I. Rus: În orice societate civilizată și democratică fi-
ecare cetățean are dreptul la opinie, fapt pentru care 
consider că pentru a obține rezultate cât mai bune 
trebuie să se țină cont de părerea fiecărui membru al 

societății fie el și femeie.
Ce vă place și ce nu vă place în Consiliul Local?
I. Duicu: Îmi place că fac parte dintr-o echipă care aşa 
cum o califica un bun coleg şi prieten, d-ul  Viceprimar 
profesor Cornel Gligor, este cea mai bună. M-am con-
vins pe parcursul acestor şapte luni că a avut dreptate. 
Consilierii PNL acoperă aproape toate domeniile de 
activitate, cunoştiinţele lor contribuind la luarea celor 
mai bune decizii în favoarea cetăţeanului. Mă deran-
jează faptul că opoziţia nu este fair-play uneori.
I. Rus: În ceea ce privește lucrurile plăcute din Con-
siliul Local aș dori să subliniez colegialitatea și ama-
bilitatea colegilor bărbați în ceea ce ne privește pe 
noi femeile. Având în vedere că atmosfera în cadrul 
Consiliului Local este una în general bună, nu cred 
că puținele momente tensionate care apar în timpul 
ședințelor trebuie luate în serios.
Cine este Isabela Duicu în viața de zi cu zi?
I. Duicu: Un om normal, soţie şi mamă cu grijile şi cu 
bucuriile care care vin cu acest rol. Şi mai este Isabe-
la Duicu prietena şi educatoarea copiilor din grupa pe 
care o conduce la Grădiniţa P.P. nr 1 pe care incercă 
să-i pregătească cum ştie mai bine pentru drumul pe 

care cei mici îl vor alege în viaţă. În rest, prietenă, cole-
gă, persoană care ascultă pe cine are ceva de spus, care 
ajută când i se cere acest lucru, fericită când reuşeşte 
să fie de folos.
Cine este Irina Rus în viața de zi cu zi?
I. Rus: În viața de zi cu zi, Irina Rus este soție și 
mamă. Administrez împreună cu soțul meu o activitate 
de comerț legume și fructe. Totodată studiez la Facul-
tatea de Științe Umaniste Politice și Administrative a 
Universității de Vest Vasile Goldiș Arad.
Un mesaj către sântăneni.
I. Duicu: Le mulţumesc pentru încrederea acorda-
tă echipei noastre - implicit şi mie - şi îi asigur că pe 
parcursul acestui mandat vom încerca să realizăm cât 
mai multe din ceea ce ne-am propus. Le doresc tuturor 
multă sănătate iar pentru doamnele şi domnişoarele din 
oraşul nostru, acum în prag de martie, le doresc o pri-
mavară frumoasă şi plină de bucurii!
I. Rus:  Mesajul meu către dumneavoastră, dragi sân-
tăneni, este unul simplu dar sper să fie înțeles de către 
aceștia așa cum îl consider și eu foarte important: ”În-
crederea dumneavoastră reprezintă puterea noastră.”

În saptămâna 11- 17 februarie 2013, Primăria Oraşului Sântana a organizat o serie 
de întâlniri cu cetăţenii pentru discutarea priorităţilor bugetului local pentru anul 
2013. Din partea primăriei au participat: primarul, viceprimarul, secretarul şi con-
silierii locali.
La începutul dezbaterilor, domnul primar Daniel Tomuţa a prezentat de fiecare dată, 
opinia conducerii primăriei asupra priorităţilor bugetului, care în bună măsură s-a 
suprapus dorinţelor cetăţenilor.
Cea mai importantă investiţie care va demara în primăvara acestui an va fi începerea 
lucrării la canalizarea oraşului. Aceasta se va întinde pe un an de zile şi va cuprinde 
marea majoritate a străzilor din oraş.
Sunt prevăzute de asemenea şi:
- Asfaltarea a cel puţin 4 km;
- Pietruirea a cel puţin 10 km;
- Realizarea de parcări în punctele cheie ale oraşului: centru, piaţă, gară, şcoli, etc.
- Extindere şi reparaţii trotuare în Sântana şi Caporal Alexa;
- Realizarea pieţei de animale;
- Reparaţii la Liceul Tehnologic, stadion, sala de sport şi case de stat;
- Extindere utilităţi: apă – Caporal Alexa, apă şi curent – cartierul Borodei.
În afară de acestea, printre propunerile făcute de cetăţeni se regăsesc:
- Montarea indicatoarelor rutiere, marcaje drumuri, treceri de pietoni;
- Măsuri împotriva câinilor vagabonzi;
- Deschiderea unei staţii Peco;
- Montare containere pentru PET-uri în Caporal Alexa;

- Lucrări de întreţinere la iluminatul public;
- Amenajare şanturi şi podeţe pentru scurgerea apei;
- Parcuri de joacă pentru copii şi înfiinţarea unor terenuri de sport;
- Înfiinţarea unor locuinţe sociale pentru familii fără adăpost;
- Soluţii pentru intabularea terenurilor intravilane şi extravilane.
Primăria mulţumeşte tuturor cetăţenilor pentru că au participat la aceste întâlniri, în 
special celor din cartierul Comlăuş şi celor din Caporal Alexa, unde prezenţa a fost 
cea mai numeroasă.
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Primarul vă informează

Imagini de la adunările cetățenești

Cetățenii au avut o mulțime de întrebări



În vechime, pe data de 1 martie, mărţişorul se dăruia înainte de 
răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi deopotrivă. Şnurul 
de mărţişor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb şi 
roşu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, 
căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Şnurul era fie le-
gat la mână, fie purtat în piept. El se purta de la 1 martie până când 
se arătau semnele de biruinţă ale primăverii: se aude cucul cântând, 
înfloresc cireşii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul fie 
se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, că să aducă noroc, fie 
era aruncat în direcţia de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: 
“Ia-mi negre’ele şi da-mi albeţele”.
Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de Baba 
Dochia în timp ce urca cu oile la munte.
Cu timpul, la acest şnur s-a adăugat o monedă de argint. Moneda era 
asociată soarelui. Mărţişorul ajunge să fie un simbol al focului şi al 
luminii, deci şi al soarelui.
Poetul George Cosbuc, într-un studiu dedicat mărţişorului afirma: 
“scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine 
chipul. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-
ţi dea ce-i stă în putere, mai întâi frumuseţe ca a lui, apoi veselie 
şi sănătate, cinste, iubire şi curăţie de suflet... Ţărănii pun copiilor 
mărţişoare că să fie curaţi ca argintul şi să nu-i scuture frigurile, 
iar fetele zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele şi cine nu le poartă 
are să se ofilească.”
Cu banul de la şnur se cumpărau vin roşu, pâine şi caş proaspăt pen-
tru că purtătorii simbolului de primăvară să aibă faţa albă precum 
caşul şi rumenă precum vinul roşul.
Despre istoricul mărţişorului, Tudor Arghezi afirma în volumul “Cu 
bastonul prin București”: “...La început, atunci când va fi fost acest 
început, mărţişorul nu era mărţişor şi poate că nici nu se chema, 
dar fetele şi nevestele, care ţineau la nevinovăţia obrazului încă 
înainte de acest început, au băgat de seamă că vântul de primăvară 
le pătează pielea şi nu era nici un leac. Cărturăresele de pe vrem-
uri, după care au venit cărturarii, făcând “farmece” şi făcând şi de 
dragoste, au învăţat fetele cu pistrui să-şi încingă grumazul cu un 
fir de mătase răsucit. Firul a fost atât de bun încât toate cucoanele 
din mahală şi centru ieşeau în martie cu firul la gât.
...Vântul uşurel de martie, care împestriţă pleoapele, nasul şi 
bărbia, se numea mărţişor şi, că să fie luat răul în pripă, şnurul de 
mătase era pus la zinții de marţ. Dacă mai spunem că firul era şi 
roşu, înţelegem că el ferea şi de vânt, dar şi de deochi.”
Menţionăm că la geto-daci anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna 
Martie era prima lună a anului. Calendarul popular la geto-daci avea 
două anotimpuri: vară şi iarnă. Mărţişorul era un fel de talisman me-
nit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună cu urările de bine, 
sănătate, dragoste şi bucurie.
Astăzi, valoarea mărţişorului începe să fie dată doar de creaţia 
artistică. Se confecţionează din orice şi poate să semnifice orice. Do-
amna Irina Nicolau afirmă “Cândva, credeau în puterea magică a 
mărţişorului. Acum nu mai cred. Cândva, oamenii credeau că o 
babă a urcat la munte cu 12 cojoace şi a îngheţat. Acum nu mai 
cred. Şi nici nu vor mai crede vreodată. Tot ce pot e să cunoască 
povestea. Atât.”

Fiu al Babei Dochia, ‘Dragobetele’ era sărbătorit pe 24 februarie. 
Sărbătoarea de Dragobete este echivalentul românesc al sărbătorii Val-
entine’s Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii. Probabil 
că 24 februarie însemna pentru omul arhaic începutul primăverii, ziua 
când natura se trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburi, 
iar omul trebuia să participe şi el la bucuria naturii.
În această zi satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala: 
Dragobetele sărută fetele. Sunt multe credinţele populare cu referire 
la Dragobete. Astfel se spunea că cine participă la această sărbătoare 
avea să fie ferit de bolile anului, şi mai ales de febră, şi că Dragobetele 
îi ajuta pe gospodari să aibă un an îmbelşugat. Îmbrăcaţi de sărbătoare, 
fetele şi flăcăii se întâlneau în faţa bisericii şi plecau să caute prin 
păduri şi lunci, flori de primăvară. În sudul României (Mehedinți), 
fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmărite 
de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior 
şi o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. Sărutul acesta 
semnifica logodna celor doi pentru un an, sau chiar pentru mai mult, 
Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate pentru a afla ce nunti se 
mai pregătesc pentru toamnă.
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Târgul Mărțișorului

Mărţișorul
origine și semnificaţie 

Dragobetele - semnificație

Premierea mărțișoarelor, a felicitărilor și a standurilor s-a desfășurat 
la sala de evenimente din Satul Nou, sâmbătă 23 februarie începând 
cu ora 13:00, în cadrul unui program artistic pregătit de organizatori. 
Toţi participanţii au fost răsplătiţi cu diplome şi mici cadouri oferite de 
Primăria Oraşului Sântana.
Ţinând cont că pe data de 24 februarie sărbătorim Dragobetele, or-
ganizatorii au pregătit probe amuzante şi premii.
Totul s-a desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi călduroasă pe parcursul 
a 3 ore. Între probele concursului pentru îndrăgostiţi, au evoluat pe sce-
na membrii Ansamblului Busuiocul – Jucăuşii, alături de interpretele 
Paula Hexan şi Delia Lazea, trupele de dans modern Angels şi Stars 
de la Clubul Copiilor Pecica, Trupa de teatru The Shock a Clubului 
Copiilor Sântana, Trupele de dans Angels şi Miniangels ale Clubului 
Copiilor Sântana. 
A fost o după-amiază plăcută, în care, atât participanţii la program cât 
şi spectatorii, s-au putut destinde şi au putut uita pentru câteva ore de 
grijiile cotidiene. 
Le mulţumim tuturor celor care au muncit atât pentru a confecţiona 
mărţişoare, felicitări şi pentru a se prezenta cu standuri cât mai origi-
nale, cât şi celor care au muncit pentru realizarea programului artistic. 

Prof. Diana Blîndu

Imagini de la Târgul Mărțișorului

Spectacol de Dragobete
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Sportul în prim plan

Sfaturi pentru reducerea consumului de curent electric

În data de 19 februarie, în sala de sport din Sântana, a avut 
loc faza judeţeană la fotbal, competiţie rezervată fetelor 
din clasele I-IV. Au participat echipele Şcolii Gimnaziale 
„Lazăr Tâmpa” Almaş, Şcolii Gimnaziale Dieci, Liceului 
Tehnologic Sântana şi Şcolii Gimnaziale Şimand.
Iată rezultatele înregistrate: Sântana-Dieci 2-0; Şimand-
Almaş 6-0; Şimand-Dieci 5-0; Sântana-Almaş 9-0;
Dieci-Almaş 4-0; Sântana-Şimand 1-0 după executarea 
loviturilor de departajare.
În urma acestor rezultate, clasamentul final al competiţi-
ei s-a prezentat astfel: locul I-Liceul Tehnologic Sântana; 
locul II-Şcoala Gimnazială Şimand, locul III-Şcoala Gim-
nazială Dieci, locul IV-Şcoala Gimnazială ,,Lazăr Tâm-
pa” Almaş. Echipa Liceului Tehnologic Sântana (prof. 
Emil Arsa) a reuşit astfel să obţină titlul de campioană 
judeţeană şi va reprezenta Aradul la faza zonală a compe-
tiţiei, care se va desfăşura la Reşiţa între 1-3 martie, unde 
va întâlni echipele campioane ale judeţelor Alba, Caraş-
Severin, Hunedoara, Mehedinţi şi Timiş.

Prof. Emil Arsa

Unirea Sântana a 
câștigat Memorialul 
„Nicolae Ardelean”

Un alt turneu sportiv la care 
reprezentanții orașului nostru au 
urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului a fost Memorialul 
„Nicolae Ardelean”, unde la faza 
județeană echipa de fotbal în sală 
Unirea Sântana a câștigat trofeul 
pus în joc. Din echipa noastră 
au făcut parte: Csurka Edi, Calo 
Adrian Gabi, Popa Claudiu, 
Giurgiu Robert, Vandor Sorin, 
Mateiu Andrei, Bolba Claudiu, 
Martin Cătălin, Iercan Emanuel, 
Antrenor: Donca Dinu.
Putem spune că a fost un meci 
de pregătire binevenit în vederea 
începerii returului care se apro-
pie și unde sperăm ca echipa 
noastră să se claseze cât mai sus.

• Atunci când îţi cumperi un aparat electric, 
asigură-te că face parte din clasa A (A+/A++) 
de eficienţă energetică, pentru a consuma mai 
puţin curent;
• Scoate din priză aparatele pe care nu le 
foloseşti, pentru că se consumă curent electric 
chiar dacă sunt stinse. Poţi achiziţiona un pre-
lungitor electric dotat cu buton on-off pentru 
blocarea alimentării cu energie mai uşor;
• Nu lăsa încărcătorul telefonului mobil în 
priză (continuă să consume curent);
• Stinge calculatorul/laptopul dacă ştii că nu îl 
vei mai folosi mai mult timp. Sau cel puţin lasă-l 
în modul stand-by, sau stinge-i măcar monitorul, 
pentru a consuma mai puţin curent electric;
• Stinge telefonul mobil pe timpul nopţii pen-
tru a economisi curent electric;
• Opreşte muzica dacă nimeni nu o ascultă. 
Stinge televizorul dacă nu îl urmăreşti. Nu 
uita să deconectezi aparatele electrice atunci 

când părăseşti locuinţa pentru o perioada mai 
mare de timp;
• Nu pune mâncarea caldă în frigider. 
Poziţionează frigiderul într-un loc ferit de ra-
zele soarelui, cât mai departe de aragaz şi ţine 
uşa frigiderului cât mai puţin deschisă atunci 
când umbli la el. Dacă ai congelator separat, 
scoate-l din priză o oră-două pe zi – aliment-
ele nu vor apuca să se dezgheţe, iar tu vei face 
o economie de curent;
• Utilizează maşina de spălat (vase sau rufe) 
la capacitate maximă (fără a depăşi însă lim-
ita permisă). Este mai economic să speli mai 
multe lucruri o dată, decât să speli de mai 
multe ori, câte puţin;
• Alege o temperatură optimă atunci când 
foloseşti aparatul de aer condiţionat; dacă 
alegi o temperatură exagerat de confortabilă, 
consumul de curent electric va fi mai mare;
• Înlocuieşte becurile clasice incandescente 

cu becuri economice CLF sau pe LED (cele 
mai economice şi ecologice) şi nu lăsa lumina 
aprinsă când pleci din cameră;
• Ţineţi minte că prin reducerea consumului 
de curent electric se micşorează cantitatea de 
dioxid de carbon eliminată în atmosferă, dar 
se fac şi economii băneşti. Astfel, fiţi atenţi 
la proprii consumatori de curent electric şi nu 
faceţi risipă de energie. 

Laurențiu Blidar

Echipa învingătoare

Micuțele fotbaliste



Aduce femei fru-
moase, domoale 
din fire, curioase 
și umblând după 
găteli, le place să 
audă laude. 
Bărbații sunt cam 
iuți, le sare țandăra pentru nimi-
ca toată. Buni de gură, uită lesne 
făgăduiala. Le place să stea în capul 
mesei și repede iau hotărâri.

Primăria Oraşului Sântana organizează înscrieri pentru înfiinţarea unei 
orchestre de fanfară. Se pot înscrie copii începând cu clasele V –XII, fete 
sau băieţi. Cursurile sunt gratuite şi se vor ţine la Sala de evenimente din 

Satul Nou în fiecare luni de la orele 16:00. Cursurile vor fi de teorie şi instrument şi vor fi ţinute de domnul 
profesor Dan Miculiţ. Vă aşteptăm!

Inspector asistent, Rozalia Mariana Paşca
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Cu un design îmbunătățit, o memorie internă 
de 4 GB/250 GB și Wi-Fi încorporat, Xbox 
360 îți oferă experiența completă de gaming 
și divertisment. În plus, este compatibil cu vi-

itoarea tehnologie de control Microsoft Kinect.
Microsoft Kinect redefinește gaming-ul și 
interacțiunea ta cu jocurile, oferind o experientă 
imersivă și realistică. Kinect este un sistem de 
control revoluționar ce iți permite să controlezi 
personajele din jocuri prin simpla mișcare a 
corpului in fața televizorului. 
O cameră video avansată analizează poziția 
corpului de 30 de ori pe secundă și transferă 
mișcările acestuia caracterului din joc. Cu o 
varietate de jocuri deja lansate și noi jocuri ce 
urmează a fi lansate, te poți bucura de ore în-
tregi de distracție cu prietenii și familia.

Cele bune, Alin B.

A good day to die 
hard  Vs. The last 

stand
Cum testosteronul abundă 
la început de primăvară, am 
o propunere pentru junii 
încălziți de soare și sânge în 
clocot: A good day to die hard 
și The last stand.
Un fel de Bruce Lee îl bate pe 
Van Dame…dar varianta cu 
Bruce Willis respectiv Arnold 
Schwarzenegger. 
Bruce (58 ani) este o amenințare 
pentru mafia rusă.
Arnold (66 ani) este şerif 

hotărât să ţină piept cu orice preţ 
traficanţilor de droguri care-şi 
fac de cap pe teritoriul său.
Lăsați berea, luați biletul și 
consumați-vă energia în fața 

ecranelor de cinema. 
Mai puțin de lucru pen-
tru poliția locală în zi de 
discotecă…

 Cele bune, Alin B.

• În cursul lunii februarie au 
fost efectuate un numar de 
doua perchezitii domiciliare la 
numitul LT din Sântana şi LTC 
din satul Caporal Alexa, în ve-
derea identificării de bunuri 
provenite din săvârşirea unor 
infracţiuni, ocazie cu care au 
fost ridicate mai multe bunuri 
în vederea continuării cerce-
tarilor.
• Împreuna cu Serviciul In-
vestigarea Fraudelor, Garda 
Financiară şi Serviciul Ordine 

Publică, lucrătorii din cadrul 
Poliţiei Oraş Sântana, au or-
ganizat o acţiune ce avea drept 
obiect activităţile desfaşurate 
de localurile cu program pre-
lungit, de pe raza oraşului Sân-
tana, ocazie cu care s-au apli-
cat sancţiuni contravenţionale 
în valoare de 10000 lei, au 
fost ridicate în vederea con-
fiscarii trei aparate de tip Slot 
Machine şi s-a dispus la o uni-
tate comercială suspendarea 
activităţii pe o perioadă de trei 

luni.
• Pe raza oraşului Sântana, în 
zona centrală au fost identificaţi 
numiţii DC, GI şi ŞJ, toţi din 
Sântana care ofereau spre van-
zare ţigări netimbrate sau tim-
brate necorespunzător, ocazie 
cu care au fost ridicate în ve-
derea confiscării un număr de 
155 pachete ţigări. Susnumiţii 
au fost sancţionaţi cu amendă 
conform L12/1990.
Comisar Șef Poliţia Sântana, 

Alexandru Cuciula

Gadgetul lunii - Xbox 360 + Kinect 

Desenul luniiAnunț!

Filmul lunii

Poliția Sântana vă informează: Primăria Oraşului Sântana  organizează 
în data de 8 martie 2013, începand cu 
orele 14:00,  spectacolul concurs ,,Flo-
ricele din Sântana“ ediţia a XII-a, la 
sala de evenimente din Satul Nou Sân-
tana. Spectacolul este dedicat tuturor 
femeilor.
Vă aşteptăm cu drag !

Vorbe din bătrâni 
Martie

Zodia berbecului 
(9 mar. - 9 apr.)

Anunț!

De va fi frig în 7 martie, vine iarna 
cea mică. De multe griji va scăpa 
plugarul, dacă în noaptea de „Bu-
navestire” va fi senin. Martie răcoros 
nu aduce an mănos. Cu cât mai us-
cat va fi martie, cu atât mai umed va 
fi aprilie. Zăpada de la sfârșitul lui 
martie împuținează vinul. Roua din 
martie se face ploaie în aprilie. Tu-
nete în martie arată an mănos. Pul-
berea de pe drum se cântărește cu 
aur, iar tunetele din vreme vestesc 
foamete târzie.

Sursa: După calendarul pe 140 
de ani, editat în anul 1947.

CĂSĂTORIILE LUNII IANUARIE 2013
„Am avut plăcerea ca pe parcursul lunii ianuarie să oficiez căsătoria a încă patru cupluri din orașul nostru. 
Moment de bucurie atât pentru ei, cât și pentru familiile acestora, dar și pentru mine, ca și primar, deoarece 
întemeierea unei familii reprezintă practic începerea unei noi vieți. Le urez tuturor <<Casă de Piatră>> și ani 
plini de iubire, până la adânci bătrăneți.”

Primar, Daniel Tomuța
TĂUT DANIEL-IOAN și ZEMORA ILEANA-CAMELIA

TOMOȘ IOAN-TRAIAN și RAD ANA-MARIA-LENUȚA
COLOMPAR ANTON și COLOMPAR MARIA-FLORINA

CIURAR DARIUS și COLOMPAR CERASELA-MANUELA

Desen realizat de Ana Maria Bölöni, 
Caporal Alexa

Se caută casă de închiriat pe termen 
lung. Informaţii suplimentare puteţi 
obţine de la domnul viceprimar 
Cornel Gligor la numărul de telefon 
0257-462082.
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• Istoria Zilei Internaţionale a Femeii începe încă din 1910, iar 
prima recunoaştere internaţională vine la Copenhaga, din partea 
Internaţionalei Socialiste
• Prima Zi Internaţională a Femeii s-a ţinut la 19 mai 1911 în 
Germania, Austria, Danemarca şi în alte câteva ţări europene. 
Data a fost aleasă de femeile germane pentru că, la aceeaşi dată 
în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă faţă unei revolte armate 
şi a promis că va face o serie de reforme, inclusiv introducerea 
votului pentru femei.
• 1975 a fost şi anul proclamat de către ONU, ca Anul 
Internaţional al Femeilor; perioada 1976 - 1985 a fost declarată 
ca Deceniu ONU pentru condiţia femeii
• În 1977 Adunarea Generală a ONU a proclamat, printr-
o rezoluţie, ziua de 8 Martie ca Ziua Naţiunilor Unite pentru 
Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională.
• Ziua de 8 Martie este sărbătoare oficială în Albania, Algeria, 
Angola, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, 
Bosnia şi Hertegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Cam-
bodgia, Camerun, Chile, China, Columbia, Cuba, Croatia, Cip-
ru, Danemarca, Eritreea, Finlanda, Georgia, Grecia, Guineea-
Bussau, Islanda, India, Italia, Israel, Laos, Letonia, Kazahstan, 
Kosovo, Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, 
Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slove-
nia, Suedia, Siria, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, 
Ungaria, Uzbekistan, Vietnam şi Zambia.
• În cultura modernă, în ziua de 8 Martie este un bun prilej şi un 
obicei pentru bărbaţi de a dărui femeilor din viaţa lor – mame, 
soţii, prietene, fiice, colege etc. – flori şi cadouri simbolice.
• În anumite ţări, cum e şi cazul României, ziua de 8 Martie 
este sărbătorită şi ca Ziua Mamei, motiv pentru copii de a dărui 
mamelor şi bunicilor mici cadouri.
• În Armenia, după căderea Uniunii Sovietice, sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Femeii a fost abandonată, iar ziua de 7 Aprilie 
a fost declarată Ziua Frumuseţii şi a Maternităţii. Cu toate aces-
tea, armenii au continuat să sărbătorească ziua de 8 Martie că 
Ziua Internaţională a Femeii, aşa încât, după discuţii publice 
asupra celor două „Zile ale Femeii”, s-a hotărât recunoaşterea 
şi sărbătorirea a ceea ce se numeşte „Luna Femeii” (perioadă 
dintre 8 Martie şi 7 Aprilie).
• În Italia, sărbătorirea zilei de 8 Martie este marcată de bărbaţi 
prin oferirea de mimoze galbene doamnelor; acelaşi obicei îl 
întâlnim şi în Albania şi în Rusia, aici dăruindu-se şi ciocolată.
• În Portugalia există obiceiul ca doamnele să sărbătorească în-
tre ele această zi, organizând cine şi petreceri.
• În Pakistan, în ciuda restricţiilor de ordin religios şi cultural cu 
care se confruntă, femeile active profesional sărbătoresc în fiec-
are an Ziua Internaţională a Femeii şi lupta lor continuă pentru 
drepturi egale.
sursa: www.traducembine.ro/articole/62/stiaţi-ca...despre-8-martie

Campania R.I.S.C. (“Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale”) este o 
campanie derulată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
cu sprijinul E.ON România.
Această campanie naţională de informare şi conştientizare are menirea 
de a reduce incidentele de natura incendiilor, exploziilor, etc., care sunt 
cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, 
precum şi de coşuri de fum necurăţate.
Campania R.I.S.C. constă în popularizarea informaţiilor privind riscurile 
pe care le implică manevrarea greşită a aparatelor alimentate cu gaze na-
turale, respectiv improvizaţiile la instalaţiile electrice şi de gaze naturale, 
precum şi necesitatea efectuării intervenţiilor la acestea numai cu personal 
autorizat şi a curăţării coşurilor de fum cel puţin de două ori pe an (o dată 
obligatoriu la începutul sezonului rece).
PROTEJAŢI-VĂ FAMILIA Şl LOCUINŢA. UTILIZAŢI ÎN 
SIGURANŢA INSTALAŢIILE DE GAZE NATURALE Şl DE 
ÎNCĂLZIRE:
Nu folosiţi improvizaţii la instalaţii şi aparate, ele reprezintă un pericol 
real de explozii şi incendii
- Nu lăsați mijloacele de încălzire în funcţiune nesupravegheate.
- La aprinderea focului se respectă principiul „gaz pe flacără”, întii se 
aprinde flacăra apoi se deschide robinetul de gaz.
- Nu utilizaţi coşurile de fum cu defecţiuni, izolaţi-le faţă de materiale 
combustibile.
- Verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum periodic, obligatoriu înaintea se-
zonului rece.
Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?
-- Nu intraţi tn panici
- Deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor.
- Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau al te surse de foc.
- Nu utilizaţi instalaţia electrică.
- Părăsiţi încăperea sau clădirea şi apelaţi din exterior numărul unic pen-
tru apeluri de urgenţă -112. precum şi numerele de urgentă ale E.0N 
România 0800.800.928 sau 0265.200.928
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, FOLOSIŢI 
ECHIPAMENTELE SI APARATELE ELECTRICE ÎN MOD 
CORESPUNZĂTOR:
• Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică prin folosirea simultană a mai 
multor aparate electrice de mare putere.
• Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate şi nu înlocuiţi cu llţă 
f uzibilui calibrat de producător.
• Nu introduceţi obiecte metalice în priză.
• verificaţi periodic starea conductorilor electrici (să nu fie deterioraţi 
sau amplasaţi necorespunzător).
- Fiţi atenţi la conductorii electrici aerieni şi nu lăsaţi copiii să se joace 
tn apropierea instalaţiilor electrice sau a stâlpilor de electricitate.
• Ţineţi aparatele şi conductorii electrici departe de apă sau umiditate. 
Majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza utilizării 
curentului electric ft) apropierea apei sau In mediu umed.
• Nu atingeţi prizele sau conductorii electrici cu mâinile ude.
- Pentru intervenţii la instalaţiile electrice apelaţi numerele de telefon 
ale ION România 0800.800.929

Știați că ...despre 8 Martie!
Campania R.I.S.C.

COȘARUL NOROCOS
Arad, str. Socului, nr. 35; tel. 0740 832 273 

Vă oferă următoarele servicii:
- curăţat coş fum;

- curăţat sobă teracotă;
- montat sobe de teracotă;

- verificări ia coşurile pe gaz
- verificări la asociaţii de locatari şi proprietari

Atenție cetățeni!
Persoanele care doresc să facă publică o vânzare/închiriere 
(locuinţă, teren, autovehicul) în oraşul Sântana, pot face acest 
lucru prin intermediul unui anunţ în ziarul local sau pe site-ul 
oficial al primăriei. Informaţii suplimentare puteţi obţine la 
biroul de Registratură din sediul primăriei.
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Vocea cetățenilor!
Mulți dintre dumneavoastră nu ştiu că la începutul anului 2012, prin hotărârea Guvernului României nr. 
128/2012 s-a aprobat o anumită variantă pentru stema orașului, variantă pe care o prezentăm alăturat. 
Dorind să aflăm părerea sântănenilor cu privire la această stemă, am stat de vorbă cu mai mulți cetățeni. 
Iată părerile lor:

Stema oraşului Sântana 
se compune dintr-un scut 
triunghiular azur cu mar-
ginile rotunjite, având un 
personaj, de aur, cu capul 
nimbat, privind din faţă, 
purtând veşminte specifice.
Scutul este timbrat de o co-
roană murală de argint cu 
trei turnuri crenelate.
Personajul stilizat o repre-
zintă pe Sfânta Ana, care 
dă denumirea localităţii.
Coroana murală cu trei 
turnuri crenelate semnifi-
că faptul că localitatea are 
rangul de oraş.

Carcea Ioan: 
,,O prefer pe cea veche. 
Cred ca reprezintă mai 
bine orasul nostru.”

Deac Adela: 
,,Cred că stema orașului 
este prea simplă. Pe 
fundalul acela albastru, 
ar mai trebui adău-
gate câteva elemente. 
Produsul finit ar arata 
mult mai bine. Dar 
cred ca este o inițiativă 
potrivită.”

Balaș Elena:
,,Îmi place stema 
orașului. Poate ar putea 
să fie puțin mai elabo-
rată.”

Pătroi Florica:
,,Este frumoasă. Cred că este 
alegerea potrivită pentru oraș.”

Prof. Zaharia Dumitru:
,,Consider că stema veche 
a orașului arată mult mai 
bine. Cea nouă este prea 
simplă. Anterioara avea 
mai multe elemente și 
cred ca ne reprezenta mai 
bine.”

Borteș Nicolae: 
,,Mi se pare reprezentativă 
pentru orașul nostru. Îmi 
place.”

Horga Regina:
,,Îmi place mai mult 
stema veche a orașului. 
Cea nouă este mult prea 
simplă.”

Buda Floare:
,,Îmi place mai mult 
stema veche. O consider 
mult mai reprezentativă 
pentru oraș decât cea 
nouă. Stema nouă e cam 
seacă”

Pașcan Florica:
,,O prefer pe cea veche. Cea 
nouă este mult prea simpla. 
Cred că aceasta din urmă 
ar putea fi luată în conside-
raţie doar cumva integrată 
în cea veche. Este foarte 
simplistă.”

Fasching – Carnaval la Grădiniţa şi Şcoala germană

În data de 11.02 şi 12.02.2013 copiii secţiei ger-
mane au sărbătorit mult aşteptatul „Fasching”. 
Acesta marchează lăsarea postului Paştelui în 
confesiunea catolică. 
Copiii costumaţi în diverse personaje imagi-
nare şi din basme au prezentat un program cu 

cântece, poezii, scente şi dansuri în Sala festivă 
a Liceului Tehnologic Sântana. 
Buna dispoziţia şi distracţia a fost scopul prin-
cipal a acestor zile, care s-au încheiat printr-o 
tombola, la care toţi copiii au fost câştigători. 
Nici anul acesta nu au lipsit cornurile proaspe-

te şi crocante oferite de „Consum Coop” Sân-
tana. Cu această ocazie mulţumim părinţilor 
pentru sprijinul lor şi brutarilor cooperativei. 
Ne-a onorat cu prezenţa domnul primar, Tomu-
ţa Daniel şi domnul viceprimar Gligor Cornel 
şi reprezentanţi ai altor instituţii.
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