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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Să privim înainte cu optimism

În această lună am sărbătorit cu 
toții sfânta sărbătoare pascală, o pe-
rioadă a bucuriei, din care � ecare ar 
trebui să învețe că viața trebuie tră-
ită privind cu împăcare � ecare mo-
ment al trecerii noastre pe acest pă-
mânt, pornind de la lucrurile simple, 
de la bucuriile cotidiene, iar pacea pe 
care � ecare o caută este ușor de găsit 
atunci când există împăcare de sine. 

Multă lume se gândește doar la ce 
va face mâine,  uitând să se bucure 
de prezent, căutând lucruri viitoare, 
fără a prețui ceea ce are astăzi. Aceas-
ta este cea mai mare greșeală, când 
de fapt, simplitatea vieții este cel mai 
de preț lucru. 

A trăi în prezent, a ne bucura de 
prezent, de prieteni, de familie, de 
locul de muncă, este soluția pentru a 
aprecia ceea ce avem, pentru a reuși 
să vedem bucurie în � ecare moment 
al parcursului nostru.

Pornind de la acest principu al 
ancorării și raportării la prezent, la 
realitățile cotitdiene, am încercat să 
trasez și o linie administrativă coe-
rentă, a cărei bază să � e reprezen-
tată de realitatea economică actua-
lă, pentru a �  realiști în tot ceea ce 
întreprindem, astfel încât să putem 

progresa ca și oraș, punând în pri-
mul rând preț pe ceea ce avem noi, 
ca și comunitate sântăneană.

După cum vedeți, se lucrează la 
diverse proiecte investiționale a� ate 
în curs de implementare, iar planu-
rile pentru acest an, raportate la bu-
gerul local, ne permit să continuăm 
pe o pantă ascendentă din punct de 
vedere al evoluției orașului.

Accesarea de fonduri europene, 
prin programe guvernamentale sau 
de la Consiliul Județean reprezintă 
de asemenea o prioritate pentru noi.

Cu toții ne dorim cât mai multe 
realizări pentru oraș și sunt convins 
că în unitate și bună înțelegere vom 
continua să progresăm an de an.

Sunt deschis să primesc orice su-
gestie din partea dumneavoastră, a 
cetățenilor din Sântana și Caporal 
Alexa, cu privire la investițiile din 
orașul nostru, deoarece tot ceea ce 
ne-am propus să realizăm este pen-
tru binele nostru comun.

Împreună, alături de aparatul ad-
ministrativ al primăriei și consilierii 
locali, doresc să îndeplinim cu suc-
ces îndatoririle unei administrații 
e� ciente, bazată pe bună credință 
și corectitudine, încercând să am o 
deschidere constructivă cu toți fac-
torii de decizie instituționali, cu toți 
concetățenii,  o colaborare bazată 
pe convergența ideilor, urmărind 
un singur țel, respectiv progresul 
orașului Sântana.

Gândind astfel, raportați mereu la 
prezent, � ind deschiși planurilor vi-
itoare, bene� ce pentru comunitatea 
noastră, sunt convins că vom putea 
să ne bucurăm an de an de tot mai 
multe realizări pentru comunitatea 
noastră sântăneană.

Primar, Daniel Tomuța 

Primar 
Daniel Tomuța

Ca în � ecare an în jurul datei de 8 
aprilie au loc manifestări dedicate 
Zilei Internaționale  a Romilor, săr-
bătoare pe care Școala Gimnazia-
lă Sântana o marchează prin acti-
vități culturale desfășurate de către 
elevi și cadre didactice. Privind la 
semni� cația acestei zile ideea de a 
marca o sărbătoare internațională a 
etniei rome apare la Londra în anul 
1971 la primul Congres Internațional 
al Romilor. 

Concurs interjudețean 
de dans la  Sântana

> pag. 4

„Ziua Romilor” la Sântana

-Domnule primar, în primul rând, 
ce mai faceți?

-Vă mulțumesc pentru întrebare. 
Vă mulțumesc că m-ați ”scos de la 
na� alină”, sper că nu pentru că ați 
epuizat subiectele, dar vă mărturi-
sesc că m-am simțit confortabil și 
până ce să mă muncesc cu acest in-
terviu.

Ce să fac? Sper că sunt sănătos, în 
rest ascult ordinele ”șefului” (soției). 
Ca întotdeauna. Vreau să mai măr-
turisesc că de câte ori am dat vreun 
interviu am avut belele. Spuneam 
adevăruri pe care nu le puteam 
dovedi, iar cei care se simțeau cu 
”musca pe căciulă” mă dădeau în 

judecată. Noroc că instanțele veri-
� că. Altfel, pe ce să ne bazăm, pe 
autodenunțuri?

Altfel de valori
Interviu cu d-nul Ioan Ilica,

primar al orașului între anii 2000-2004

> pag.5”musca pe căciulă” mă dădeau în 

Vineri, 21 aprilie, s-a desfășurat la 
Sala de sport a Orașului, concursul 
interjudețean de dans JUST DAN-
CE, a� at la cea de a IV-a ediție. 
Au participat formații de dans din 
Alba- Iulia, Oradea, Timișoara, 
Arad, Pecica și Sântana, în total 
170 de copii, instructorii lor pre-
cum și părinții copiilor dornici de 
a-și susține concurenții. Concursul 
s-a desfășurat cu ajutorul Primări-

ei Orașului Sântana, ca organizator 
principal, Clubul Copiilor Sântana 
prin profesor Blîndu Diana, părinții 
elevilor înscriși la cercul de dans al 
Clubului Copiilor Sântana și a spon-
sorilor � orăria Julia Rose, La Cupto-
rul Vrăjit și Iovandansergiu PF pre-
cum și datorită unei echipe inimoase 
și mereu atentă, formată din elevi ai 
Clubului Copiilor Sântana și volun-
tari. > pag.4

Ștefan Augustin Doinaș 
omagiat la Caporal Alexa

Școala din localitatea Ca-
poral Alexa poartă numele 
marelui poet  ȘTEFAN AU-
GUSTIN DOINAȘ din anul 
2001,iar din anul 2002 elevii și 
cadrele didactice de la această 
școală omagiază în � ecare an 
opera și personalitatea poetu-
lui dispărut . > pag.3
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Născute din ideea de a asigura un viitor mai bun 
generațiilor viitoare, școlile sântănene sunt instituții de 
bază, fundamentale ale comunității, asigurând nu doar 
pregătirea tinerilor, dar implicându-se activ în viața socială 
și culturală.

 Cu privire la rezultatele notabile obținute  de-a lungul 
anilor, acestea s-au concretizat în proiecte educaționale 
câștigate, în participări  meritorii la olimpiadele și 

concursurile școlare.
În acest număr al ziarului local, avem plăcerea de a vă 

prezenta elevii care anul acesta au reprezentat  orașul 
Sântana la olimpiadele și concursurile școlare.

Putem doar concluziona, că avem la Sântana o viață 
educativă activă, îndreptată spre formarea profesională a 
tinerilor, punându-se însă și un accent deosebit pe formarea 
caracterelor, personalităților elevilor.

Învățământul- calea succesului în viață!
Felicit toți elevii care au par-
ticipat la concursurile și olim-
piadele școlare, deoarece au 
demonstrat că sunt preocu-
pați de învățătură, cea mai de 
preț comoară pe care tinerii o 
pot dobândi. 
Avem în oraș instituții de 
învățământ cu cadre didactice 
dedicate profesiei, preocupate 
de implementarea unui sistem 
de învățământ cât mai bun, 
lucru pe care îl dorim cu toții, 
deoarece generațiile de azi 
vor asigura viitorul și evoluția 
orașului Sântana de mâine. 
Fără o pregătire corespun-
zătoare a tinerilor de azi, Sân-
tana nu poate avea viitor ca și 
oraș, ca și comunitate. 
De aceea, felicit dascălii pentru 
implicarea de care dau dovadă 
în pregătirea elevilor, pe părinți, 
pentru susținerea elevilor în 
activitățile școlare și nu în 
ultimul rând elevii care prin 
pregătire și dăruire au obținut 
rezultate notabile pentru oraș.

Primar Daniel Tomuța

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Santa-
na, catedra de limbi moderne,   se man-
dreste in acest an cu sapte elevi din ci-
clul gimnazial premiati la faza judeteana 
a olimpiadei scolare de limba engleza. 
Meritele apartin in exclusivitate copii-
lor, aducandu-le satisfactie si multumi-
re pentru eforturile si invatarea sustinu-
ta. In spatele muncii lor stau parintii si 
familia, ca suport moral. Acesti elevi mi-
nunati pot �  un exemplu pentru toti co-
legii mai mici, doritori sa atinga perfor-
mante scolare.

Olimpiada de limba engleza, ciclul 
gimnazial, are ca obiectiv stimularea ele-
vilor cu performante scolare inalte, care 
au interes si aptitudini deosebite in do-
meniul competentelor lingvistice, inter-
culturale in comunicarea scrisa in limba 
engleza. Standardele de performanta ale 
olimpiadei sunt in conformitate cu pro-

gramele scolare in vigoare, in raport cu 
standardele Uniunii Europene, inscrise 
in Cadrul European Comun de Referin-
ta. Formatul subiectelor la etapa judetea-
na a avut urmatoarea structura: evalua-
rea competentelor gramaticale (Use of 
English) si intelegerea textului citit (Rea-
ding Comprehension) marcate cu 50 de 
puncte, iar creativitatea, redactarea de 
text marcata cu 50 de puncte.

Acesti elevi sunt „marturia miracolului 
creaţiei care se naște în creuzetele mun-
cii de zi cu zi”. În activitatea la catedră ,în 
activitatea cu elevii olimpici, nu se pot 

obţine rezultate deosebite fără un e� ort 
sustinut, fără dăruire și fără a crede în re-
zultatele muncii noastre.

Clasa a V-a
Morar Patrick Cristian - Premiul I - 9.55
Ferician Demis Raul - Premiul II - 9.40
Batran Denis Stefan - Premiul II -  - 8.85
Calin Filip  - Premiul III - 9.00

Clasa a VII-a
Rosu Radu - Mentiune - 8.35

Clasa a VIII-a
Bogosel Timotei Catalin- Premiul III - 8.70
Napau Malina - Mentiune - 8.40

Prof. Geoldes Adriana

Olimpiada de engleză

An de an, elevii școlilor de pe raza 
orașului ne-au obișnuit cu frumoase re-
zultate sportive

Până în acest moment elevii sportivi ai 
Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell” Sânta-
na au obținut următoarele rezultate la eta-
pele județene ale competițiilor la care au 
participat:

-echipa mixtă (fete și băieți) de tenis de 
masă, clasele V-VIII, locul al III-lea la 
competiția din cadrul Olimpiadei Gim-
naziilor-prof. Emil Arsa;

-echipa de handbal băieți, clasele V-VI-
II, locul I la competiția din cadrul Olim-
piadei Gimnaziilor; va reprezenta județul 
Arad la etapa regională ce se va desfășura 
la Timișoara-prof. Josef Honiges; locul 3 
la resita

-echipa de fotbal fete, clasele V-VIII, lo-
cul al II-lea la competiţia din cadrul Olim-
piadei Gimnaziilor-prof. Emil Arsa;

-echipa de fotbal fete, clasele I-II (under 
8 ani), locul I la ,,Cupa Tymbark-junior” 
și a reprezentat județul Arad la etapa regi-
onală desfășurată la Reșița, unde a luat lo-
cul I -prof. Emil Arsa;

-echipa de fotbal băieți, clasele 0-II (un-
der 8 ani), locul al II-lea la ,,Cupa Tym-
bark-junior”-prof. Emil Arsa.

-echipa de fotbal băieți, clasele IX-XII, 
locul al III-lea la competiția din cadrul 
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar-
prof. Cătălin Puia;

-echipa de fotbal băieți, clasele IX-XII, 
locul al doilea la cupa ”Coca cola” faza 
județeană;

- echipa de fotbal fete clasele IX-XII, lo-
cul II la ONSȘ, faza județeană și același 
loc la cupa ”Coca cola”

-echipa mixtă (fete și băieți) de tetratlon, 
clasele V-VIII, locul al II-lea la competiția 
din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor-prof. 
Emil Arsa;

-echipa mixtă (fete și băieți) de minihand-
bal, clasele 0-IV, locul I la competiția din 
cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar; va reprezenta județul Arad la eta-
pa regională ce se va desfășura la Hune-
doara-prof. Josef Honiges. Locul 5

-echipa mixtă (fete și băieți) de tenis de 
masă, clasele V-VIII, locul al III-lea la 
competiția din cadrul Olimpiadei Gim-
naziilor-prof. Emil Arsa

Sperăm să obținem rezultate la fel de 
bune și la concursurile care urmează să se 
desfășoare anul acesta.

Profesor, Emil Arsa

Rezultate sportive frumoase ale elevilor de la 
Liceul Tehnologic ”Stefan Hell”

Echipa de fotbal-fete, clasele 0-II, a Liceului Tehnologic 
„Ştefan Hell” din Såntana, a ocupat locul întâi la etapa zonală 

a Cupei „Tymbark-junior”, desfăşurată la Reşița.
Micuţele fotbaliste pregătite de prof. Emil Arsa au câștigat ambele jocuri 

susţinute, 9-0 cu reprezentanta județului Timiș și 3-0 cu cea a județului Ca-
raș-Severin.  Alături de Nicoleta Radu, care a fost golgheterul competiției (8 
goluri marcate), și Amelia Paven, desemnată „cel mai bun jucător”, au mai 
fost recompensate cu medalii – întrecerea U8 având � nalitate regională – 
Elena Mocan, Anamaria Coman, Miruna Cotu, Maia Marian și Alexia Igreţ.

Concursul ,,Hristos în școală, cunoaștere și trăire,,
 - faza județeană

Clasa IX-a  C -  eleva COTU RAHELA  - Premiul II  - secțiunea pictură,
Clasa a VII-a A -eleva Recallo   Anca - premiul I - secțiunea  poezie 
Clasa a XI-a A  -elevul MORAR VLAD - s-a cali� cat la Concursul Natio-

nal,, National Public Speaking Competition in English,, a obtinut 90 punc-
te, cali� candu-se pentru faza regionala care a avut loc la ,, COLEGIUL Ba-
natean Timisoara,, - obtinand Mentiune
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Rezultate bune la Olimpiada de istorie
Școala Gimnazială „Ștefan Augustin Doinaș”

 Caporal Alexa, prof. Zsori Simona
- cls a V-a: Gurban Flavia Ioana - mențiune
- cls a VI-a: Betea Roxana Măria- Premiul I; Pasca Mădălin- Premiul II; Co-

vaci Ramona- Premiul III; Hoza Marian, Cotu Damaris Simona- Mențiune;

Rezultate bune la Olimpiada de istorie
Școala Gimnazială Sântana,  prof.Creț Nicolae

-Hoza Paula, Mateș Denisa- premiul III

Învățământul,
 calea succesului în viață!

Olimpiada Națională a Sportului Școlar 
Prof. Honiges Josef

Minihandbal Mixt- Învățământ Primar
Mărgărit Roxana
Răuț Adriana
Tuduce Ana-Maria
Varvari Cristina

Moise Rucsandra
Neag Ioana
Ardelean Gabriel
Cădaru Andrei

Onețiu Bogdan
Vanea Sergiu
Bozsoki Cristian
Suciu Andrei

Olimpiada Națională a Sportului Școlar 
Prof. Honiges Josef-LOCUL I BĂIEȚI LA JUDEȚ
Mateș Bogdan
Pleșa Andrei
Pașca Gabriel
Tcaci Emanuel
Nicula Dănuț

Ciumpe Marius
Trif Samuel
Neag Claudiu
Ușvat Andrei
Suciu Vlăduț

Neag Andrei
Danciu Flavius
Suciu Gabriel
Moldovan Claudiu
Creț Alin
Dobrea Ionuț

Completarea studiilor obligatorii prin 
programul de școlarizare ”A doua șansă”

Oferta de locuri de muncă în județul 
Arad a crescut în ultimii ani. Din ce în 
ce mai mulți cetățeni s-au angajat la fa-
brici din Sântana, Arad, Curtici etc. 
Frecvent se fac sesiuni de recrutare a 
forței de muncă, ultima, desfășurându-
se luni 24 aprilie la primăria orașului, 
dar la care, din păcate, nu s-a prezen-
tat nimeni. În momentul de față cea 
mai mare problemă a celor care își ca-
ută loc de muncă este că nu au absolvit 
nici măcar cele opt clase de școală ge-
nerală. Pentru a veni în sprijinul acestei 
categorii sociale, Ministerul  Educației 
Naționale a dezvoltat un program de 
școlarizare  numit “A doua șansă”, care 
se adresează adolescenţilor, tinerilor și 
adulţilor, proveniţi din diverse medii 
sociale, care nu au urmat sau nu au � -
nalizat învăţământul primar și gimna-
zial. Din fericire pentru sântăneni, la 
școala din Comlăuș funcționează o cla-
să pentru continuarea învățământului 
primar cu 12 elevi și o clasă pentru cla-
sa a V-a gimnaziu cu 16 elevi. 

Programul oferă posibilitatea continu-
ării și � nalizării învățământului obliga-
toriu fără ca aceste persoane să � e nevo-
ite să-și întrerupă eventualele activităţi 
profesionale sau familiale  în care sunt 
angrenate. Cei care lucrează deja, pe 
baza adeverinței de la locul de muncă, 
se pot prezenta doar în sesiunile de eva-
luare.

Nu există  limită superioară de vârstă 
pentru cei care doresc să se înscrie în 
acest program. Condiţia este ca aceștia 
să �  depășit cu cel puțin 4 ani vârsta co-
respunzătoare clasei și care se a� ă în ur-
mătoarele situații: Pentru programul A 
doua șansă – învăţământ primar:

•nu au participat deloc la educaţia for-
mală – școlară;

•au fost înscriși, dar au abandonat în-
văţământul primar – indiferent de mo-
mentul și motivele abandonului;

•nu au absolvit, până la vârsta de 14 
ani, învăţământul primar.

Pentru programul A doua șansă – în-
văţământ secundar inferior (V-VIII):

•au absolvit învăţământul primar obli-
gatoriu (inclusive în sistemul A doua 
șansă) dar nu și-au continuat educaţia 
mai departe sau:

•au absolvit o parte din clasele cores-
punzătoare învăţământului gimnazial 
(V, VI sau VII), dar au abandonat școa-
la pe parcursul acestui ciclu de învăţă-
mânt – indiferent de momentul și mo-
tivele abandonului.

Înscrierea în programul A doua șan-
să se poate realiza, în � ecare an, în două 
sesiuni: octombrie și februarie.

Programul are o durată � exibilă. Du-
rata medie de școlarizare (de 2 ani pen-
tru învățământul primar, respectiv de 4 
ani pentru învățământul secundar in-
ferior) se poate micșora pentru � ecare 
elev în parte, în funcţie de competen-
ţele dovedite, atât în domeniul educaţi-
ei de bază, cât și în domeniul pregătirii 
profesionale.

Pentru  cei înscriși în acest program, 
certi� catul de absolvire reprezintă șan-
sa unei alte zile de mâine. Ziua în care 
se pot angaja.

Completarea studiilor obligatorii
 prin programul de școlarizare”A doua șansă”

doua șansă – învăţământ primar: se pot angaja.

Ștefan Augustin Doinaș 
omagiat la Caporal Alexa

Evenimentul de anul 
acesta s-a desfășurat la Căminul  
Cultural din localitate, joi, 13 aprilie  
2017, la exact 16 ani după ultima vi-
zită a poetului în sat și s-a bucurat de 
prezenţa unui public numeros, for-
mat din cadre didactice de la școlile 
din Sântana și Caporal Alexa, elevi 
ai școlii din Caporal Alexa și părinţii 
acestora, precum și reprezentanţi ai 
Primăriei Orașului Sântana. Într-o 
sumară enumerare au fost prezenți 
primarul orașului Sântana, domnul 
Daniel Tomuța; viceprimarul Cor-
nel Gligor,fost director al acestei 
școli; profesorul pensioner Ciama 
Ioan; profesorul Mirco Garjitzky, 
un alt fost director al școlii din Ca-
poral Alexa și iniţiatorul acestei ac-
ţiuni în urmă cu doisprezece ani; 
profesorul Ioan Brad,� u al satului 
Caporal Alexa, care în copilărie a 

fost vecin cu celebrul poet; profeso-
rul Nicolae Creț, actualul director 
al școlii și alții. Fundaţia Culturală 
Secolul 21,creată în 1994 de Ștefan 
Aug. Doinaș, a fost reprezentată de 
către d-na director Alina Ledeanu. 
Manifestarea culturală a început cu 
o slujbă religioasă o� ciată de preo-
tul paroh al satului Caporal Alexa, 
Liviu Pam� loiu, a continuat cu o 
scurtă alocuțiune rostită de către 
primarul orașului și au fost urmate 
de un  program artistic în care co-
piii școlii au recitat poezii din opera 
maestrului și au cântat melodii sub 
îndrumarea domnișoarei Ligia Co-
vaci, și ea fostă elevă a acestei școli. 
În � nal a luat cuvântul doamna Ali-
na Ledeanu care a avut cuvinte de 
laudă la adresa organizatorilor.

   Agentia de Plati si Interventie pen-
tru Agricultura – Centrul judetean 
Arad  aduce la cunostinta fermierilor 
arondati Centrului local APIA Santana 
care solicita  sprijin � nanciar pentru 
sectorul vegetal si animal  ca termenul 
limita de depunere a cererii unice de 
plata pentru campania 2017  fara pe-
nalizari este 15.05.2017.

  Pentru a evita depunerea cererii 
unice de plata in perioada 15.05.2017-
10.06.2017 cu penalizari de 1% pentru 
� ecare zi lucratoare, rugam fermierii 
sa se  prezinte la sediul Centrului Lo-
cal A.P.I.A SANTANA  conform pro-
gramarilor din cuprinsul invitatiilor 
primite de la institutia noastra,  iar re-
stantierii sa ia legatura cu responsabi-
lul de cerere in vederea reprogramarii 

pentru depunerea cererii.
   In aceste imprejurari aratam faptul 

ca la nivelul Centrului local APIA San-
tanat exista un numar total de 356 de 
fermieri, dintre acestia depunandu-si 
pana la data prezentei cererea unica de 
plata un numar de  222 , un numar de 
111 � ind programati in perioada ur-
matoare, si restantieri 24 de fermieri.

  Nr tel. APIA Santana 0257374200.
  Cu stima,

 DIRECTOR EXECUTIV,
Alin Stelian Triponescu

Informare de presa
> pag.1
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R e z u l t a t e -
le concursului au fost pe măsura 
așteptărilor noastre, evaluate de 
un juriu de specialitate format din 
instructori coregra�  și profesori de 
sport speciliști în  dans. Premiile 
s-au acordat în funcție de stilul de 
dans cu care formațiile s-au înscris 
în concurs și în funcție de categoria 
de vârstă. Categoriile de vârstă au 
fost următoarele: cls I-IV, cls V-VIII și 
cls IX-XII, iar stilurile de dans pe care 
le-am putut admira în acest an au 
fost: dans tematic, dans de caracter, 
dans popular stilizat, fantezie core-
gra� că, dans contemporan, show 
dance, dans modern și hip-hop. Fie-
care formație a evoluat în concurs cu 
două stiluri diferite de dans astfel că 
am putut admira coregra� i diferite 
și costume adecvate � ecărui stil de 
dans prezentat.

Munca juriului nu a fost una ușoară 

deoarece concurenții s-au prezentat 
la un nivel ridicat atât ca execuție 
tehnică, sincronizare cât și din punct 
de vedere estetic. Clubul Copiilor 
Sântana s-a prezentat în acest an 
cu trei echipe: Get Out cls I-IV, Mini 
Angels cls V-VIII și Angels cls IX-XII, 
toate trei formațiile obținând locul 
I la stilul de dans prezentat și cate-
goria de vârstă la care s-au înscris. 
Concurenții au fost răsplătiți cu 
medalii, cupe și diplome în funcție 
de locul pe care l-au ocupat pe po-
dium. 

Sperăm ca acest concurs să creas-
că în anii ce vor urma, ca număr de 
participanți și număr de formații în-
scrise astfel încât să putem ajunge la 
nivel național. Este un vis al organiza-
torilor care cu ajutorul comunității se 
poate realiza. Mulțumim tuturor ce-
lor implicați pentru spijinul acordat.

Prof. Blîndu Diana

Scopul acestei zile este acela de a atrage atenția societății asupra pro-
blemelor cu care se confruntă romii, și totodată este închinată memoriei 
romilor uciși de naziști în timpul celui de al doilea război mondial. La 
Congresul Mondial desfășurat la Londra a fost adoptat și imnul o� cial 
al etniei rome ”Gelem, gelem” și totodată steagul internațional al ro-
milor având jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite, și 
jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată 
simbolizând pe de o parte roata succesiunii vieților iar pe de altă parte 
nomadismul etniei rome.

Vineri, 7 aprilie 2017, la Căminul Cultural Satu Nou, a avut loc eveni-
mentul organizat de Școala Gimnazială Sântana cu ocazia Zilei Interna-
ţionale a Romilor care se sărbătorește în � ecare an în data de 8 aprilie. 

Cu ocazia evenimentului organizat de Școala Gimnazială Sântana, 
s-a pregătit un program special la care au participat cadre didactice ale 
școlii, elevi, părinţi și două grupuri de elevi de la Școala Gimnazială nr. 

2 Curtici și Școala Gimnazială Ștefan Cicio Pop Arad însoţiţi de cadre di-
dactice.

Programul a debutat cu intonarea Imnului Romilor „Gelem, Gelem” 
de către elevi. Elevii Școlii Gimnaziale Sântana au recitat poezii în limba 
romani și au prezentat dansuri tigănești. Cei prezenţi au putut urmări 
dansurile ţigănești pregătite de grupurile de elevi de la Școala Gimna-
zială nr. 2 Curtici și Școala Gimnazială Ștefan Cicio Pop Arad cu ocazia 
acestui eveniment. Au fost admirate și frumoasele costume tradiţionale 
ţigănești purtate cu mândrie de către dansatori.

Am fost onorați de prezența la acest eveniment a doamnei prof. Tocaciu 
Mariana – inspector școlar teritorial și responsabil cu proiectele educa-
tive, și a doamnei prof. Ilieș Ibolya – inspector școlar pentru minorități. 
Nu în ultimul rând ne-am bucurat să îi avem alături de noi pe domnul 
primar Tomuța Daniel Sorin și domnul viceprimar Gligor Cornel cărora le 
mulțumim pentru sprijinul acordat în derularea evenimentului.

Director,Prof.  Creț Ioan Nicolae
Înv. Primar Gavriloaie Diana

„Ziua Romilor” 
la Sântana

Concurs interjudețean 
de dans la  Sântana

Locul deșeurilor nu este în preajma ta
Campania de Mediu „Locul deșeurilor nu 

este în preajma ta”, a fost organizată în 
parteneriat cu Asociaţia Română pentru 
Reciclare RoRec, pe data de 8 aprilie, bu-
curându-se și de această dată de un real 
succes. Transportul de la domiciliu cât și 
cele două puncte de colectare din oraș a 
favorizat colectarea unei cantităţi însem-
nate de deșeuri de echipamente electrice 
și electronice. 

Mulţumim și cetăţenilor Orașului San-
tana, care s-au implicat direct în această 
acţiune, predând pentru reciclare peste 4 
tone de echipamente electrice și electro-
nice scoase din uz, reducând semni� cativ 
impactul negativ asupra mediului. 

Nu în ultimul rând, dorim să va prezen-
tăm și fericiţii câștigători ai tombolei or-
ganizate în data de 10 aprilie, la Primaria 
Orasului Sântana: 

Premiu: CAFETIERĂ 
1.Iacob Haralambie 

2.Vîrciu Ra� la 
3.Martin Cristian 

Premiu: FIER DE CĂLCAT 
1.Dobre Claudiu 

2.Grosu Gheorghe 
3.Gale Petru 

Premiu: MIXER 
1.Vacarus Mariana 
2.Orodean Ileana 

3.Muscă Petru 

Premiu: TRUSA  DE SCULE 
1.Trif Aurica 

2.Blidisel Bianca 
3.Lucoaie Gheorghe 

*Notă – Pentru locuitorii orașului care 
n-au reușit să predea deșeuri de acest tip 
(DEEE), vă informăm că următoarea cam-
panie de acest gen se va desfășura în vara 
acestui an. 

Inspector protecția mediului
Laurențiu Blidar

La Editura „Tipo Moldova” din Iași a văzut 
lumina tiparului Un dicţionar al scriitorilor ro-
mâni contemporani, sub coordonarea criticului 
literar Ioan Holban, un proiect sprijinit de revis-
ta „Bucureștiul Literar și Artistic” ce reprezintă 
pentru literatura română un demers onest, 
necesar și echitabil.

Până în anul 2017, au apărut primele șapte 

tomuri, tipărirea continuând cu alte volume 
din colecţia „Opera Omnia”.

În volumul VI, apărut recent, sunt prezenţi 
scriitori din toată ţara, iar din judeţul Arad po-
eţii Vasile Dan (paginile 135-144), Ioan Matiuţ  
(paginile 309-318), jurnalistul și publicistul 
Gheorghe Sinescu (paginile 431- 440).

Cele nouă pagini din dicţionar se referă la 
date biogra� ce, studii, activitatea didactică și 
culturală, activitatea publicistică în ziare și re-
viste din ţară și străinătate, premii și distincţii, 
cele opt cărţi publicate până în prezent, preo-
cuparea pentru folclor și redactare de mono-
gra� i școlare și ale comunităţilor din Sântana 
(localitatea care l-a naturalizat sântănean) și 
Piscoiu (Stejari, locul unde s-a născut și a co-
pilărit), redactor la postul local de radio� care, 

realizator de sondaje de opinie pentru Televizi-
unea Română  și Biroul de Cercetări Sociale Bu-
curești coordonat de sociologul Ștefan Bruno, 
cuprinzând și fotogra� i ilustrative.

Cărţile scrise au fost lansate publicului la Sân-
tana (Școala „Sfânta Ana”, Primăria Sântana, 
Biblioteca „Ștefan Augustin Doinaș”), în Sala 
„Ferdinand” din cadrul Primăriei Arad, dar și la 
Centrul Cultural „Gheorghe Zam� r” din localita-
tea gorjeană Stejari.

În curând, profesorul septuagenar Gheorghe 
Sinescu va lansa o nouă carte, Memoria presei 
gorjene și arădene. Studii articole, recenzii, pam-
� ete, volum care cuprinde o părticică din su� etul 
locuitorilor din Sântana și Piscoiu (Stejari).

Bibliotecar, Marinela Morgoș

Profesorul Gheorghe Sinescu recunoscut la nivel național

> pag.1
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- Pentru cititorii care nu au 
știut sau au știut dar au uitat, sunteți amabil să 
amintiți cele mai importante repere din biogra-
� a dumneavoastră?

-Este extrem de di� cil să poți rezuma o viață în 
câteva coloane de ziar. Chiar di� cil. Vedeți, ați pus 
întrebarea la modul sensibil, introducând acest ”au 
știut dar au uitat”. Lucrul acesta, starea aceasta su-
� etească, o pot resimți doar cei ce au trecut prin ea. 
Noroc că eu eram pregătit.

Am să încep spunând că recent am ”absolvit” 73 de 
ani, chiar în ziua când Elisabeta a II a Marii Britanii a 
împlinit 91, deci nu pot să � u decât optimist. Sunt 
născut în Comlăuș, în 1944. Am fost pe front de două 
ori, atunci și în 1968 (cu Cehoslovacia). Am absolvit 
liceul real în 1962 la Chișineu-Criș. Am intrat la facul-
tatea de mecanică, secția mecanică-agricolă din ca-
drul prestigiosului Institut Politehnic Timișoara. Am 
fost elev și student de valoare medie spre bună. Fac 
această precizare întrucât, odată, într-o carte, auto-
rul binevoitor m-a prezentat cu rezultate excelente. 
În realitate, nu din motive intelectuale, ci pentru că în 
viață mi-a plăcut să fac de toate, am fost cum ziceam 
de la mediu spre bun. Am absolvit în 1967 ca inginer 
mecanic. Mi-am făcut stagiatura la fostul IAS Scân-
teia ca inginer energetic al sectorului mecanic. Am 
făcut armata la Bacău. Acolo m-au prins evenimen-
tele din Cehoslovacia anului 1968. Așa s-a întâmplat 
ce relatam mai sus. După absolvirea școlii de o� țeri 
în rezervă, m-am întors acasă și am fost repartizat 
ca titular, șef sector mecanic la Oradea în perioada 
1968-1971. Aici mi-am cunoscut perechea. În 1971 
la insistențele părinților, dar și din dorința mea am 
fost transferat la SMA Sântana, unde am rămas până 
la pensionare, în 1999, ocupând diferite funcții, din-
tre care și cea de director de unitate  între anii  1974-
1976, 1980-1990 și 1995-1999. Am ținut enorm la 
această unitate, recunoscută de altfel și la nivel de 
țară. Nu trec cu vederea că de la Oradea am venit 
însoțit și m-am căsătorit cu ”ghinionista” de nevasta-
mea, față de care nu mă voi putea revanșa niciodată. 

- Care sunt amintirile cele mai pregnante 
din perioada când ați condus administrația 
orașului?

-În anul 2000 mi s-a propus cu insistență (mi se mai 
propusese și in 1996, dar am refuzat), să candidez 
la onorabila funcție de primar. Nemai� ind legat de 
serviciu, am acceptat. (mi-ar plăcea să povestesc și 
împrejurările, dar  nu cred că se cuvine). Odată ce am 
câștigat alegerile la scor strâns față de fostul vicepri-
mar, m-am pomenit primar. La puțină vreme, 6-7 
luni, poate un an, am realizat că era bine să �  ținut 
cont de reținerile soției și mai ales de avertismentele 
fratelui meu, care îmi spunea să nu candidez că ”voi 
ieși mort”. Ei, n-am chiar murit, dar am ieșit cu tri-
gliceridele la nivelul ”600” (să vă explice un medic 
ce înseamnă asta). N-am mai candidat a doua oara, 
nici nu cred că mai reușeam. Mi-am epuizat capita-
lul politic, iar munca, în sine, mă epuizase. Nu eram 
făcut pentru așa ceva. Venisem dintr-o unitate de 
producție și nu m-am acomodat cu statutul de bu-
getar. Disciplina greșit înțeleasă, democrația accep-
tată doar când primești nu și când trebuie să dai, fac 
enorme greutăți unui primar sau viceprimar. În plus, 
expunerile la diferite tentații materiale nu erau pen-
tru mine. Dumneavoastră, mai ales acum la al doilea 
mandat știți la fel de bine la ce mă refer. 

Este lăudabil pentru dvs. și pentru d-nul primar, 
că nu se știe nimic despre asemenea situații și îmi 
închipui câtă luptă duceți, față de cum se auzea mai 
înainte. Fără nici o aluzie. 

Am și amintiri plăcute cu trecerea comunei Sântana 
la statutul de oraș, dar am înțeles că vom vorbi des-
pre aceasta mai târziu. Am de asemenea, satisfacția 
privind îmbunătățirea stării drumurilor. Puțini mai 
știu că în Sântana nu se putea circula cu mașina pe 
străzi, din luna octombrie până în luna mai. Ca să se 

poată, în mandatul meu și al administrației anteri-
oare am ”mutat” în Sântana, de la Șiria, un deal de 
piatră concasată.

S-a făcut mult și după mandatul meu, este adevărat, 
așa încât nu este onest când a� rmați că dacă și cele-
lalte administrații anterioare, ar �  făcut măcar un kilo-
metru de asfalt pe an, alta era situația acum. D-voastră 
v-au rămas aproximativ 15-25% de realizat. Să nu 
mă înțelegeți greșit, ce ați făcut este excepțional. Ați 
desăvârșit ce au făcut administrațiile anterioare. 

Revenind la mandatul meu, un motiv de satisfacție 
este și extinderea rețelei de gaz cu încă 30% din to-
tal. Era o mare realizare la banii care îi aveam atunci. 
Rețeaua de gaz era introdusă deja pe aproximativ 
50% din străzi.

S-a construit școala (actuala bibliotecă) de lângă 
Kappes. Practic s-a reconstruit școala de la Caporal 
Alexa la a cărei aniversare l-am invitat și pe cunos-
cutul dar regretatul poet Stefan Augustin Doinaș din 
Caporal Alexa. S-a construit grădinița de pe strada 
Muncii. S-a declanșat ideea dărâmării și reconstruirii 
fostei școli, actualmente grădinița vis-a-vis de spital. 
Adevărat este că s-a realizat abia peste 12 ani. Am 
adus la Sântana pe președintele tării. N-a fost un 
avantaj economic, dar s-a auzit din nou de Sântana 
în toată țara. Au fost și necazuri, chiar multe. Unul 
cauzat chiar de dvs., domnule viceprimar, când ați 
renunțat la funcția de director al celei mai mari școli 
din localitate. Marele noroc a fost că a venit pe aceas-
tă funcție o persoană și ea foarte competentă, dar 
care poate este și astăzi supărată pe mine, neștiind ce 
discuții s-au purtat între mine și inspectorul general, 
când mi s-a cerut avizul. Am fost inspirat.

- În timpul mandatului dumneavoastră Sânta-
na a devenit oraș. Cum apreciați acum momen-
tul 2003, în care am devenit oraș?

-În 2003, de altfel cu un an înainte la o întâlnire 
cu primul-ministru se punea problema ca o serie de 
localităţi cu potenţial, să treacă la statutul de oraș. 
În acestea urma să se primească cu prioritate fonduri 
europene. Nu știu ce s-a făcut după mandatul meu, 
dar asta era situaţia atunci. Am fost informați despre 
alte localități cu mult sub nivelul nostru, al Sântanei, 
încât am considerat că ar �  o greșeală să nu pro� -
tăm. Trebuie să mărturisesc că acest lucru a cores-
puns cu un deziderat de al meu din tinereţe. Atunci 
când Chișineu-Cris, Sebiș, Curtici, parcă și Pâncota, 
localități mult mai mici decât Sântana au fost decla-
rate orașe, noi am refuzat. Așa s-a ales Chișineu-Cris 
centru de raion, cu liceu, cu bancă, spital, judecătorie, 
carte funciară, mici fabrici și alte instituţii la care noi 
trebuia să apelăm mereu, iar Sântana cu potențial 
net superior s-a ales doar cu CAP-uri. Atunci însă un 
om cu multă in� uență, care de altfel a făcut multe 
pentru Sântana, s-a opus zicând că dacă devenim 
oraș n-o să mai � e oameni la sapă (la întreținerea 
culturilor agricole). M-a durut mult atunci și m-am 
bucurat că s-a ivit o a doua șansă. S-au făcut multe 
demersuri, în special cu explicații pentru cetățeni pri-
vind avantajele ieșirii din anonimat. O parte din oa-
meni s-au panicat că se vor mări taxele. Se credea că 
așa vreau eu, ca să mi se mărească salariul și câte al-
tele. Nu pot să nu le � u recunoscător cadrelor didac-
tice care au înțeles și m-au sprijinit în acest demers.

De asemenea, nu pot să nu � u recunoscător Consi-
liului Local, pentru că de această dată, m-au înțeles și 
m-au sprijinit unitar, astfel încât i-am iertat apoi pen-
tru multele greutăți pe care mi le-au creat pe timpul 
mandatului. Pe atunci consiliul local era format din 
vreo cinci partide. Greu ajungeai la un consens.

- Privind în urmă, comparativ cu anii 2000-
2004, ce schimbări vi se par mai evidente la ni-
velul orașului? 

-Trebuie să existe poze în arhivele primăriei ,dar 
mai ales în memoria noastră. Cum, ce schimbări? 
Sunt evidente. În bine. Administrația de după mine, 

dar și mai ales a d-voastră, au făcut multe.               
Eu explicasem într-un interviu la televiziune, în 

cadrul unui program de lămurire a cetățenilor, că re-
zultatele statutului de oraș se vor vedea abia peste 20 
de ani și vor bene� cia de ele urmașii nostri. Mă bucur 
că se văd deja după 10-12 ani.

Sigur, devenind oraș aveți alte sume la buget, pe de o 
parte. Pe de alta, uitați-vă la străzi asfaltate, uitați-vă la 
parcuri, mai frumoase ca-n orașele cu state vechi, inves-
titori, atâtea magazine ca-n Germania. La investitori, vă 
rog să treceți în contul meu „EKR’’ – ul. Eu am negociat cu 
ei când eram director la S.M.A , toate condițiile.

Dacă nu mă credeți, întrebați-o pe d-na director 
actual, a Agromec Sântana. Ea a fost translatoa-
rea. Una din clauze a fost angajarea personalulului 
doar din localitate. M-au ținut vreo 2 luni în șah, 
amenințându-mă că merg la Pâncota. Acum lucrează 
aici sute de oameni.

- După 2004 v-aţi retras din viaţa publică, cum 
se vede viaţa politică din postura unuia care în-
telege acest fenomen?

-Vă mulțumesc că aveți încredere în părerea mea. 
Știți ,chiar așa. Din afară se crede că este simplu. Nici 
pe departe. Eu, de exemplu, nu m-aș mai angaja într-
o astfel de muncă.

Să auzi uneori, după ce tu ca primar sau viceprimar, 
nu știe nimeni cât te-ai zbătut pentru rezolvarea unei 
probleme, eh...n-au făcut nimic, tare doare.

Atâția oameni,11.000, toți cu probleme, norocul că 
cei mai mulți și le rezolvă singuri, dar cele legate de 
comunitate rămân „ pe capul ‚’ primarului și a vicepri-
marului. Câți stiu?

La sfârșitul vremii, � ți atenți, � ți pregătiți, manda-
tele sunt efemere, să nu se mai știe cine a fost primar. 
Aici aș avea o propunere, n-o prezint în scris ca să nu 
� u învinuit de infatuare...

- Dacă de mâine ați �  din nou primar, ce obiecti-
ve ați trece pe lista dvs de priorități?

-În primul rând aș studia mai cu atenție legile, dar 
tot în primul rând aș delega în scris și în detaliu sarci-
nile. Acest, al 2-lea prim rând, � indcă n-a fost explicit 
mi-a provocat mari necazuri, la uzina de apă.

Privind însă realizările pentru oraș, aș insista pe 
aducerea INVESTITORILOR DIN ȚARĂ, nu străini, 
care duc totul afară și încurajarea investitorilor deja 
existenți. Mă refer la toate formele de producere și 
desfacere de bunuri

- Având în vedere că atât dvs cât și mulți dintre 
noi am trăit și am muncit atât în comunism cât și 
în capitalismul ce i-a urmat, cum ați de� ni cele 
două epoci? Pe care ați alege-o?

-Am lucrat mult în perioada comunismului, dar eu am 
fost o unealtă. Cadrele de tovarăși doar mă veri� cau. 
Eu eram între ei și muncitorul pe care îl vedeam cum 
trăiește. Ce să mai zic? Am mai spus-o, am fost șef „și 
atunci’” „și după”. N-aș mai vrea să � e „atunci”, deși a avut 
și multe părți bune, dar tot oamenii le-au denaturat.

- Cum își petrece timpul primarul Ilica?
-Numai când te retragi, realizezi cât este de muncit 

acasă. Și când te gândești că până atunci a făcut totul 
soția. Sunt „procuror”. Procur una, procur alta. Acasă 
în liniște, singur cu soția. Ambii noștri feciori sunt 
plecați la rosturile lor. Deci, acasă în liniște, unde vă 
rog să mă lasați și după acest interviu.

- Dacă în încheiere doriți să adresați un mesaj 
locuitorilor orașului?

-Bineînțeles. Este și unul din motivele pentru care 
am răspuns solicitării d-voastră.

Le doresc tuturor concetățenilor, sănătate și bucurii 
pe toate planurile, mă gândesc necondiționat și la cei 
din Caporal-Alexa. Să aibă încredere în conducerea 
primăriei, să vadă și să înțeleagă că avem primar, 
viceprimar, consilieri lucizi și dăruiți.

Amintiți-vă dragi cetățeni în care administrație 
nu vi s-au mărit taxele. În toate, în afară de actuala 
(2012 – 2016). 

Vegheați la spiritul civic, stimați cetățeni. Păstrarea 
curățeniei NU COSTĂ, dar a face curățenie COSTĂ.

D-lui Primar și d-lui Viceprimar, consilierilor le 
mulțumesc pentru realizări. Le cer însă, mai ales 
D-lui Primar și Viceprimar să mai umble pe jos și în-
cet. Cu tot respectul, dar murdăria, chiar din centru, 
transformarea trotuarului de trecere de la fostul re-
staurant (de la Solo), în parcare deranjează. Și este 
chiar sub geamul d-lui Primar. 

Este păcat că atâtea realizări să � e umbrite de mici 
amănunte, care pot �  rezolvate de personalul însăr-
cinat cu rezolvarea lor și acum îl aveți. Eu, la același 
număr de locuitori aveam un sfert din acest personal. 
Am preluat mandatul cu datorii, încât și gospodăria 
comunală era des� ințată. A fost greu de recuperat.

Mai gândiți-vă la aspectele economice. Nu se poate 
ca un tractor de 100 CP să care o roabă. D-nul Primar 
e de aceiași meseria cu mine. Nu știe nimeni mai bine 
ca dânsul organizare.

Nu este corect ca iluminatul (foarte scump) să 
funcționeze și cu soarele sus. Pro� tați de faptul că 
aveți un consiliu relativ omogen. Când am fost eu 
primar, consiliul local era foarte eterogen și mai era 
și un consilier, fost primar, cu multă experiență, dar 
cu multă răutate, care îi mai in� uența și pe ceilalți. Ca 
oraș, aveți un buget de 3 sau 4 ori mai mare.

          Și v-aș mai da un exemplu din istorie, apro-
po de investițiile autohtone. România a trăit în ceea 
mai mare prosperitate pe vremea lui Brătianu și doar 
sunteți și dvs P.N.L- ști. Atunci prin alungare, prin 
naționalizare chiar a investițiilor străine și promova-
rea instituțiilor românești țara a cunoscut ceea mai 
mare creștere economică.

          Dar așa cum am spus, doar o rubrică la ziar, 
poate risca multe confuzii.

          În rest:Vă doresc doar sănătate și spor la muncă.
         P.S.
     Așa cum bine ați sesizat la întrebarea nr. 2: Se uită 

și repede. Azi doar câte o femeie mai salută. Nu din 
motivul pe care sunteți tentați să-l crede-ți.

  Ci, � e că am avut  „ mână bună” când am cununat-
o, � e mă confundă cu fratele meu, ba și zic „bună ziua 
domnul doctor” (aș vrea eu, cu o diferență de 8 ani și 
e adevărat, ambii am lucrat în halat, dar diferea cu-
loarea), � e din simplul motiv că femeile sunt cu mai 
mult bun simț decât bărbații.

           Bărbații, deși este evidentă diferența de vârstă, 
îi vezi cum se uită la mine și probabil zic: mă, dar ăsta 
nu știe să salute, dacă a fost primar?

           Și eu, ce să fac? Îi salut! Mulți nu îmi răspund, 
probabil tocmai de ce am fost primar. Sau de ce?

Viceprimar, Cornel Gligor

Altfel de valori Interviu cu d-nul Ioan Ilica,
primar al orașului între anii 2000-2004

> pag.1
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CARICATURA LUNII

Căsătoriile lunii martie 2017
BLIDAR FRANCISC şi BĂRBĂTEI EMANUELA-GEORGIANA

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

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

SERAN ILEANA 
MESSER EVA 

MIŞCOI PAVEL-DANIEL 

LAZEA FLOAREA
 ROMAN MARIA 

DEHELEAN VALERICA 
CIURAR MIHAI

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului 
dorește să facă o surpriză 
frumoasă perechilor soţ-so-
ţie care aniversează în cursul 
anului 2017, 50 de ani de că-
sătorie. În acest sens, rugăm 
cetăţenii care sunt în aceas-
tă situaţie sau care cunosc 
persoane în această situaţie 
ca până în data de 23 iunie 

2017,  să ia legătura cu con-
silierii din cadrul Compar-
timentului Cabinet Primar 
(clădirea primăriei, etajul 
1) sau telefonic, la numă-
rul 0257-462082. Venim cu 
această rugăminte deoarece 
primăria orașului nostru nu 
deţine informaţii complete, 
inclusiv  despre persoanele 
care s-au căsătorit în alte lo-
calităţi și care acum au do-
miciliul stabil în Sântana.

  Primăria Sântana

Anunț 
important

Pentru a preveni eventuale 
neplăceri și deplasări inutile 
vă aducem la cunoștință că 
orice modi� care intervenită 
în achiziționarea sau înstrăi-
nare unor mijloace � xe (clă-
diri, terenuri) sau mijloace 

de transport trebuie declara-
te la serviciul de taxe și im-
pozite din cadrul primăriei 
în termen de 30 de zile de la 
data tranzacției.

  Primăria Sântana

În interesul dumneavoastră
ca până în data de 23 iunie 

Comerțul în piețe
Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli și a comercianților din 

târguri și piețe am extras din Legea 145/2014 câteva prevederi importante 
de care trebuie să se țină seama.

ART. 7 
  (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu 

amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de 
către producătorii agricoli persoane � zice care deţin atestat de producător 
se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol.

  (2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe per-
soane în baza carnetului de comercializare.

ART. 8
(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se 

eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de 
competenţă se a� ă terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele 
estimate a �  destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data solicitării, după veri� carea existenţei atestatului de producător și 
după veri� carea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse 
comercializării.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se uti-
lizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și 
pentru produse apicole.

 ART. 10 
  (1) Regimul de utilizare a � lelor din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol este următorul:
  a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
  b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
  c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
  (2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al � lelor, se 

restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data utilizării ultimei � le a acestora.

  (3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de 
produse agricole, în orice cantitate și structură sortimentală, indiferent de 
calitatea cumpărătorului, respectiv persoana � zică sau persoana juridică, cu 
excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, 
târguri și pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

  ART. 11 
  (1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la produ-

cători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie 
să deţină � la din carnet care justi� că provenienţa măr� i, cu excepţia achi-
ziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri și pieţe ambulante.

  (2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către 
producătorii agricoli persoane � zice de la locul de deţinere la locul de co-
mercializare, aceștia completează o � lă din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de 
producătorul agricol și structurii sortimentelor transportate.

  (3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justi� cativ pe 
timpul transportului, al desfacerii măr� i, precum și al eventualelor retu-

ruri ale produselor necomercializate.
  (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agri-

cole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul 
de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină docu-
mentul de identitate și atestatul de producător.

ART. 14 
  (1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din 

gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane � zice se 
face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător și a 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  (3) Producătorii agricoli au obligaţia a� șării la locul de vânzare a 
etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produ-
sului, localitatea de origine, data obţinerii produsului și preţul de vânzare. 

  ART. 15
  Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroali-

mentare, târguri și pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să 
înscrie la sfârșitul � ecărei zile/perioade, în � la din carnetul de comercia-
lizare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), pro-
dusele agricole și cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă.

Contravenţii și sancţiuni
  ART. 16 
  Constituie contravenţii următoarele fapte și se sancţionează după 

cum urmează:
  a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 
1.000 lei, pentru persoane � zice;

  b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, 
cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 
1.000 lei, pentru persoane � zice, și cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 
lei și con� scarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, 
pentru persoane juridice;

  c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii 
agricoli persoane � zice de la locul de deţinere la locul de comercializare, 
cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei 
la 4.000 lei;

  e) nea� șarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu 
amendă de la 100 lei la 300 lei;

  f ) desfășurarea activităţilor de valori� care a produselor agricole 
proprii și de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele 
� zice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet 
de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care nu sunt 
produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

     h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din 
producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de 
la 7.500 lei la 15.000 lei.

Primăria Sântana

SVSU Sântana atenționează
Întrucât primăvara a sosit, 

vegetaţia uscată rezultată din 
salubrizare și alte activităţi 
gospodărești nu va întârzia să 
apară. Arderea acestor deșeuri 
vegetale constituie o activitate 
cu risc ridicat de producere a 
incendiilor. Pentru a preveni 
producerea unor evenimente 
ce pun în pericol viaţa, săna-
tatea și bunurile persoanelor 
vă aducem la cunoștiinţă ur-
mătoarele măsuri care trebuie 
sa le aveţi în vedere la arderea 
vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în 
locuri cu pericol de incendiu și 
pe timp de vânt este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și a altor 
materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregãtite, cu luarea 
mãsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagãrii focu-
lui la vecinãtãţi, asigurându-

se supravegherea permanentã 
a arderii, precum și stinge-
rea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Utilizarea focului deschis 
nu se admite la distanţe mai 
mici de 40 m faţã de locurile 
cu pericol de explozie: gaze și 
lichide combustibile, vapori 
in� amabili, explozivi etc., re-
spectiv 10 m faţã de materia-
le sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton 
asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a 
�  supravegheat și asigurat prin 
mãsuri corespunzãtoare ;

•Arderea vegetaţiei uscate se 
executã numai pe baza permi-
sului de lucru cu foc acordat in 
urma intocmirii documentati-
ei prealabile de catre Garda de 
Mediu.

•Trebuie acordată o atenţie 
sporită și coșurilor de fum  
care, după lunga utilizare în 
perioada iernii ar putea �  pli-

ne cu funingine ce se poate 
aprinde.

Încalcarea prevederilor cu 
privire la focul deschis, sus-
menţionate precum și nese-
sizarea acestor încalcari au-
toritatilor abilitate (poliţie, 
pompierii Sântana), atrage 
după sine raspunderea con-
travenţională sau penală, după 
caz, în conformitate cu actele 
normative în vigoare.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana

 0257 374 180
Poliţia Sântana 

0257 462 119
  ȘEF S.V.S.U 

  VUICIU ALEXANDRU-RAOUL lui la vecinãtãţi, asigurându- perioada iernii ar putea �  pli-
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D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orașului Sântana s-a întru-

nit în ședință ordinară în data de 21.03.2017 și 
în ședinţă extraordinară în data de 06.03.2017, 
14.03.2017 și 28.03.2017,  având pe ordinea de zi 
următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului 
de functii  și de organizare a aparatului de speci-
alitate al primarului din cadrul primăriei orașului 
Sântana pentru anul 2017

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului 
de functii  și de organizare a aparatului de speci-
alitate al primarului din cadrul primăriei orașului 
Sântana pentru anul 2017

3. Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului 
de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii San-
tana si satului apartinator Caporal Alexa pe anul 
2017

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea regu-
lamentului de organizare și funcționare a Serviciu-
lui Voluntar Pentru Situații de Urgență a Orașului 
Sântana

5. Proiect de hotărâre privind Însușirea protoco-
lului de colaborare cu Centrul Cultural Județean 
Arad pentru susținerea activităților culturale de la 
nivelul orașului Sântana

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea manda-
tarii domnului Ardeu Aurel ca si reprezentant al 
Consiliului Local Santana în A.G.A. la S.C. Com-
pania De Apa Arad S.A.

7. Proiect De hotărâre privind trecerea în propri-
etate privată a orașului Sântana a terenurilor de pe 
raza UAT Sântana

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirie-
rii spațiului din orașul Sântana, str. Muncii, Nr. 53, 
Ap. 11

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
De Reparații Și Investiții Pe Anul 2017 pe domeniul 
public al Orașului Sântana concesionat Companiei 
De Apă Arad S.A

10. Proiect  de hotărâre privind aprobarea recti� -
cării structurale a Planului De Reparații Și Investiții 
Pe Anul 2016.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calen-
darului de Activități Cultural-Artistice pe anul 2017     

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de Actiune Privind Serviciile Sociale al Serviciului 
Public De Asistenta Sociala din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana pentru anul 2017 

13. Proiect de hotârâre privind actualizarea co� -
nantarii  obiectivului de investitii „ Extindere Rețea 
De Alimentare Cu Apă În Oraș Sântana-Sat Capo-
ral Alexa, Judetul Arad”   

14. Proiect de hotârâre privind aprobarea actuali-
zarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investitii „ Extindere Rețea De Alimentare 
Cu Apă În Oraș Sântana- Sat Caporal Alexa, Jude-
tul Arad”

15. Proiect de hotârâre privind actualizarea co-
� nantarii  obiectivului de investitii „Reabilitare Si 
Modernizare Scoala Generala Sfanta Ana, Corp Str. 
Ghioceilor Nr. 29-31, Oras Santana, Judetul Arad” 

   16. Proiect de hotârâre privind aprobarea  ac-
tualizarii  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare Si Modernizare 
Scoala Generala Sfanta Ana, Corp Str. Ghioceilor 
Nr. 29-31, Oras Santana, Judetul Arad”

17. Proiect de hotârâre privind actualizarea co� -
nantarii  obiectivului de investitii” Lucrari De Rea-
bilitare Retea De Iluminat Public In Orasul Santa-
na, Judetul Arad „  

  18. Proiect de hotârâre privind aprobarea actuali-
zarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-

tivul de investitii „ Lucrari De Reabilitare Retea De 
Iluminat Public In Oras Santana,  Judetul  Arad „

19. Proiect de hotârâre privind actualizarea co� -
nantarii obiectivului de investitii „Reabilitare Corp 
Cu Cantina Liceul Tehnologic Santana, Judetul 
Arad”

20. Proiect de hotarare privind aprobarea actuali-
zarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investitii  « Reabilitare Corp  Cu Cantina 
Liceul Tehnologic Santana, Judetul Arad» precum 
si a altor masuri necesare implementarii acestuia

21. Proiect de hotârâre privind actualizarea co-
� nantarii obiectivului de investitii „Reabilitare Si 
Modernizare, Scoala Generala Sfanta Ana, Corp 
Str. Muncii Nr.56, Oras Santana, Judetul Arad”

22. Proiect de hotârâre privind aprobarea actu-
alizarii indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare Si Modernizare, 
Scoala Generala, Str. Muncii Nr.56, Oras Santana, 
Judetul Arad”

23. Proiect de hotarare privind aprobarea accesării 
Programului Național De Dezvoltare Locală și în-
tocmirea Studiului De Fezabilitate pentru investiția 
”Modernizare Străzi În Satul Caporal Alexa .

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actu-
alizarii studiului de fezabilitate pentru investitia 
„Modernizarea Infrastructurii De Acces Agrigol În 
Localitățile Sântana Și Caporal Alexa” 

25. Proiect de hotărâre privind implementarea 
proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces 
agrigol în localitățile Sântana și Caporal Alexa”

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării 
PNDL pentru onvestiția ”Reabilitare Școala Gim-
nazială Sfânta Ana, Cu Clasele I-Iv, Corp De Clădi-
re Str. Unirii, Nr. 3c, Arondată Liceului Tehnologic 
Stefan Hell” și întocmirea DALI. 

27. Proiect de hotârâre privind aprobarea Bugetu-
lui Local Al Orașului Sântana pe anul 2017

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indi-
catorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Modernizare străzi în satul Caporal Ale-
xa,  Județul Arad”

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
co� națării pentru obiectivul de investiții „Moder-
nizre Străzi În Satul Caporal Alexa,  Județul Arad”

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indi-
catorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare Școala Gimnazială Sfânta 
Ana, Cu Clasele I-IV, Corp De Clădire Str. Unirii, 
Nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Stefan Hell”

31. Proiect De hotărâre privind aprobarea 
co� națării pentru obiectivul de investiții „Reabili-
tare Școala Gimnazială Sfânta Ana, Cu Clasele I-IV, 
Corp De Clădire Str. Unirii, Nr. 3C, arondată Lice-
ului Tehnologic Stefan Hell”

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea me-
todologiei pentru atribuirea contractelor de � nan-
ţare nerambursabila din fondurile bugetului local al 
Orasului Santana, in conformitate cu bugetul apro-
bat pentru � nantare Activităţi sportive -  Promova-
rea sportului de performanţă

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea me-
todologiei pentru atribuirea contractelor de � nan-
ţare nerambursabila din fondurile bugetului local al 
Orasului Santana, in conformitate cu bugetul apro-
bat pentru � nantare Activităţi cultural-artistice

 34. Proiect de hotărâre privind organizarea 
concursului în vederea ocupării postului vacant co-
respunzător funcției contractuale de consilier juri-
dic debutant din aparatul permanent al Consiliului 
Local Sântana

Primăria Sântana

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
 DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca ter-
menul de valabilitate al actului de identitate , astfel 
încât să nu devină contravenienţi ai legii.Titularii 
actelor de identitate a căror valabilitate expiră au 
obligaţia de a solicita eliberarea unui nou docu-
ment, înainte cu maxim 180 zile și minim 15 zile 
înainte de expirarea acestuia.

Primăria Sântana

Procedura de obținere 
a atestatului de producător

Extras din LEGEAnr. 145 din 21 octombrie 2014 
pentrustabilireaunormăsuri de reglementare a pie-
ţeiproduselor din sectorulagricol

  ART. 3 
  (1) Atestatul de producător cuprinde infor-

maţii și date privind:
  a) numele și prenumele producătorului agri-

col;
  b) denumire aproduselor și suprafaţa de te-

ren exploatată, respective efectivele de animale, 
care sunt înregistrate în registrul agricol organizat 
de autorităţile administraţiei publice locale pe a 
căror rază se a� ă terenul/ferma/gospodăria. 

  (2) Valabilitatea atestatului de producător 
este de un an de la data emiterii. Formularele tipă-
rite și a� ate în stoc își menţin valabilitatea până la 
epuizarea stocului.”

 (3) Atestatul de producător se eliberează, la ce-
rere, contra unei taxe de 30 lei, persoanelor � zice 
care optează pentru desfășurarea unei activităţi 
economice în sectorul agricol, după veri� carea cu 
privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv 
a efectivelor de animale pentru care se solicit elibe-
rarea atestatului de producător.

  (4) Veri� cărileprevăzute la alin. (3) se fac în 
condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul 
agricol, cât și în teren, la fermele/gospodăriile agri-
cole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi 
împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comu-
nei, orașului, municipiului, sectorului municipiu-
lui București, după caz, și de către reprezentaţi ai 
oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4.

  (5) În cazul veri� cărilor efectuate de entită-
ţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora 
se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, 
care se eliberează gratuit, indi� erent dacă solici-
tantul este membru sau nu al acestora, prin care se 
propune primarului emiterea atestatului de produ-
cător sau respingerea solicitării.

  ART. 4 
  (1) Atestatul de producător se eliberează de 

către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data solicitării, cu avizul consultative emis de că-
tre una dintre structurile associative profesionale/
patronale/sindicale din agricultură, după caz, con-
stituite conform legii și organizate la nivel local/
zonal/ judeţean/regional/naţional, care se înregis-
trează la primăriile comunelor, orașelor, municipi-
ilor sau sectoarelor municipiului București și care 
nominalizează cel puţin un reprezentant în acest 
scop, sau de către entităţile teritoriale din subordi-
ne sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în 
acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltă-
rii Rurale, sau de către consiliul judeţean/Consiliul 
General al Municipiului București, după caz.

Primăria Sântana
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Concursul va �  structurat 
pe două secțiuni,l iterară și 
plastică, corespunzător  ur-
mătoarelor categorii de :

-6 ani -creație plastică
- 7 – 10 ani  -creație literară 

și creație plastică
- 11-14  ani  -creație literară 

și creație plastică
- 15-18  ani  -creație literară 

și creație plastică
Lucrările literare, redactate 

cu diacritice,în format Times 
New Roman,la 1,5 rânduri și 
corp de litere 12,o singură 
lucrare pe maxim două pa-
gini de � ecare concurent,vor 
�  transmise  până pe data  de 
17 mai2017 pe adresa de e-
mail marymorgos@yahoo.
com.

Lucrările plastice (de-
sene, grafică, picturi, co-
laje) o singură lucrare de 
participant,realizate prin 
orice gen de tehnici pe for-
mat  A4, vor fi transmi-
se până la data de 17 mai 
2017 pe adresa  Bibliotecii 
Orășenești ,,Ștefan Aug.
Doinaș”Sântana- str.Mun-
cii nr.117 ,localitatea Sân-
tana (bibliotecar Morgoș 
Marinela), telefon 0733 
037852 cu mențiunea con-
curs ,,ZÂMBET  DE COPIL 
ÎN ZBOR DE FLUTURI”.

 Toate lucrările vor conține 
obligatoriu următoarele 

date:
-Nume și prenume partici-

pant/
- Adresa de domiciliu/ 
-Telefon/ 
-Adresa de email/ 
-Vârstă, (unitatea de 

învățământ, clasa/grupa- 
unde este cazul)

-Acordul dreptului de pu-
blicare

Aceste date vor �  scrise pe 
fața  lucrărilor plastice, în 
colțul dreapta jos  și la � nalul 
lucrărilor literare, nu sepa-
rat de acestea. Se va preciza 
secțiunea și categoria la care 
se înscriu lucrările.Toate lu-
crările trebuie să poarte un 
titlu.  Cadrele  didactice  care 
înscriu  mai mulți copii în 
concurs sunt rugate să înain-
teze și un tabel nominal cen-
tralizator.Lucrările care nu 
vor respecta toate cerințele 
regulamentului, nu vor �  în-
scrise în concurs.

Lucrările de la secțiunea 
creație plastică  vor �  expuse 
în holul Primăriei Orașului 
Sântana.

La jurizarea lucrărilor se 
va ține cont de: originalita-
tea, mesajul, complexitatea, 
talentul, impresia artistică.
Jurizarea va avea loc în pe-
rioada 22-25  mai  2017, iar 
câștigătorii  desemnați, vor �  
recompensați cu cărți și di-

plome. 
Atribuirea premiilor 

va avea loc 
într-un cadru festiv 

în data de  26 mai 2017 
ora 12: 00 

în holul Primăriei 
Orașului Sântana.

În categoria creațiilor plas-
tice pot �  înscrise:

-Felicitări/
-desene/

-Picturi  pe  sticlă, lemn/
-Colaje/

-Origami
Nu se acceptă reproduceri 

ale unor imagini  prestabilit
e(felicitări,ambalaje), picturi 
sau desene pe imagini lista-
te de pe internet,colaje rea-
lizate strict prin asamblarea 
unor părți din pachete co-
mercializate ca atare).

În categoria creațiilor li-
terare pot �  înscrise lucrări 
aparținând  oricărui gen li-
terar:

-Poezii/
-Povești/
-Compuneri/
-Piese de teatru cu tematică/
-Ghicitori
Nu se acceptă lucrările re-

dactate pe baza diverselor 
surse de inspirație.

Bibliotecar,
Morgoș Marinela

Regulamentul Concursului
,,Zâmbet  de copil în zbor de fl uturi”.

Biblioteca Orășenească,,Ștefan Aug.Doinaș” Sântana  
și Primăria OrașuluiSântana, organizează

 în perioada  1 aprilie-26mai2017, 
concursul județean de creație artistică pentru copii

 ,,Zâmbet de copil în zbor de fl uturi”

Ample acțiuni de curățenie
Au fost salubrizate cinci zone 

din jurul orașului 
în care erau depozitate deșeuri
În condițiile în care pe raza orașului nostru funcționează un 

sistem bine organizat de colectare a diferitelor deșeuri rezulta-
te din activitatea cotidiană, este greu de înțeles cum de se pot 
dezvolta anual la marginea orașului depozite improvizate de 
gunoaie. Să ne gândim că în oraș există o � rmă de salubrita-
te care colectează săptămânal deșeurile casnice,  în țarcurile 
de la majoritatea intersecțiilor stradale pot �  depuse sticle-
le de plastic (PET-urile), în același timp, în apropierea gării, 
funcționează un depozit pentru pământul și molozul rezultat 
din demolări. Semestrial sunt organizate acțiuni de colectare 
a deșeurilor electonice și electrocasnice, iar anual primăria 
orașului desfășoară campanii de colectare a resturilor vegetale. 
Toată această organizare are ca scop asigurarea unui mediu de 
viață civilizat, a curățeniei într-o localitate de care să � m mân-
dri. În ziarul nostru au fost prezentate în repetate rânduri atât 
acțiunile de salubrizare cât și apelurile la păstrarea curățeniei. 
În po� da tuturor acestor acțiuni în această primăvară primăria 
atrebuit să intervină pentru curățenie în cinci locuri în care s-a 
creat obișnuința de a �  aruncate diverse deșeuri: lângă stația 
veche de epurare de pe strada A. Vlaicu, pe marginea căii fe-
rate de la halta din Comlăuș, la groapa din spatele stației de 
benzină, la marginea satului Caporal Alexa și pe marginea 
drumului comunal Olari - Caporal Alexa.  

Orașul Sântana nu este un caz izolat. Din contra, derapaje 
de acest gen se petrec în toată țara. Tocmai de aceea am fost 
anunțați să atragem atenţia cetățenilor că în perioada imediat 
următoare Garda Naţională de Mediu își va intensi� ca con-
troalele pe linie de gestiune a deșeurilor, iar cei ce au de gând să 
comită astfel de fapte trebuie să știe că riscă sancţiuni drastice, 
atât contravenţional, cu amenzi de până la 100.000 lei, cât și 
penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

Au rămas în atenția noastră: terenul din curba de la ieșirea 
din oraș către Caporal Alexa, terenul din spatele stadionului 
de pe marginea străzii M. Viteazul în care locuitorii din zonă 
aruncă inclusiv gunoiul de la porci și marginea pășunii de pe 
strada Vânătorilor. Mai devreme sau mai târziu, și spunem asta 
cu părere de rău, acești cetățeni iresponsabili vor plăti pentru 
lipsa lor de bun simț. Până atunci plătim noi, cu toții.

Viceprimar, Cornel Gligor  

Cale liberă pentru continuarea lucrărilor
Continuă lucrările la cea mai mare și mai 

modernă grădiniță din județ. În perioada de 
iarnă s-a lucrat intens la � nisarea interioare-
lor: pardoseli, tencuieli, instalație de încălzi-
re, instalație electrică. Recent a fost respinsă 
și contestația depusă de � rma care s-a clasi� -
cat pe locul trei la licitația pentru amenajarea 

zonei adiacente grădiniței. Prin urmare, deși 
atribuirea lucrărilor a fost întârziată nejusti-
� cat, în scurt timp va demara construcția ce-
lor două terenuri de joacă, două terenuri de 
sport, a parcării, a gardului împrejmuitor etc. 
Cert este că � rma câștigătoare și-a arătat dis-
ponibilitatea de a începe cât de curând.

obligatoriu următoarele recompensați cu cărți și di-

Enoriașii bisericii Sântana I 
beneficiază de o parcare nouă
Conducerea primăriei a 

decis ca primele lucrări 
de amenajare a infras-
tructurii rutiere de anul 
acesta să � e trotuarul de 
la biserica din Comlăuș, 
parcarea de la biserica din 
Satul Nou și trotuarul de 
la spital de pe strada M. 
Eminescu. Primele două 
lucrări au fost � nalizate 
înainte de Paște, tocmai 
pentru a veni în întâm-
pinarea acestei sărbători. 
Lucrările de amenajare a 
trotuarelor vor continua 
pe tot parcursul anului.


