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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Trei ani de mandat!

Primar
Daniel Tomuța
Dragi sântăneni,

Au trecut trei ani de când m-ați ales primar al orașului Sântana. Vă mulțumesc
pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o.
Sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit
în această perioadă și vă transmit că am
rămas în continuare același om, cu frică
de Dumnezeu, cu iubire pentru Sântana
și sântăneni, dedicat dorinței de a face din
orașul nostru un oraș cât mai dezvoltat și
cât mai bine pus la punct.
În acești trei ani am muncit împreună cu
echipa de la primărie și cu susținerea Consiliului Local pentru a implementa cât mai
multe investiții în Sântana, pentru a dezvolta proiecte necesare și utile modernizării
orașului. Multe din ceea ce mi-am propus
pentru oraș am reușit, însă trebuie să recunosc că au fost și dezamăgiri, în special
datorită insuficienței resurselor financiare
pentru a pune în practică anumite proiecte pe care mi le-aș fi dorit în Sântana. Am
încercat însă mereu să drămuiesc fiecare
ban public al orașului, să gestionez bugetul local de așa manieră încât să realizăm
investiții în toate sectoarele importante
pentru Sântana, pentru sântăneni: infrastructură (asfaltare străzi, amenajare de
noi trotuare, rețea de canalizare), cultură,
sport, învățământ, reabilitarea unor obiec-

tive ale orașului, amenajarea zonelor verzi,
etc. De asemenea, administrarea orașului
am realizat-o mereu cu deschidere pentru
interesele cetățenilor, ținând cont atât de
nevoile din Sântana, cât și din Caporal Alexa, un principiu important al întregii mele
activități fiind acela de asigurare totală a
transparenței actului administrativ, de a
vă informa corect despre tot ceea ce întreprindem ca și administrație locală, pentru
ca dumneavoastră, cetățenii, să cunoașteți
realitățile cu care ne confruntăm, atât realizările, dar și problemele pe care le întâmpinăm.
Mergând pe acest principiu al
transparenței totale, acum la împlinirea
a trei ani de mandat, doresc să vă prezint
un scurt bilanț al activității din această
perioadă de timp, mai precis, obiectivele
de investiții implementate în oraș de când
m-ați ales primar al Sântanei.
-Proiectare și execuţie extindere reţea electrică cartier rezidenţial
-Extindere iluminat public Comlăuș (străzile Oituz, L Rebreanu, 1 Mai)
-Extindere reţea electrică iluminat în centrul orașului (Str. M Viteazul)
-Extindere reţea electrica de iluminat public în Caporal Alexa
-Reabilitare sistem de iluminat din parcul
situat pe str. M. Viteazul din orașul Sântana
-Extindere reţea de apa potabila in cartier
rezidenţial
-Amenajare parcare în faţa sediu Poliţie
strada M.Eminescu nr.24 A
-Amenajare (pietruire) străzi și drumuri
locale marginale în orașul Sântana (Comlăuș)-4 km
-Amenajare (pietruire) străzi în cartierul
rezidenţial – 723 m
Amenajare parcare în faţa Bisericii ortodoxe Caporal Alexa
-Proiect Tehnic amenajare parcare și șanţuri zona Piaţa agroalimentară Sântana
-Proiectare și execuţie asfaltare strada
Cloșca
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ALTFEL DE VALORI!
ȘEFII DE PROMOȚIE

Interviu cu șefa de promoție a Liceului Tehnologic Sântana,
Vlașin Alexandra (media de promovare: 9,84)
- Felicitări, Alexandra
pentru cei patru ani în care
ai demonstrat că cine are
voinţă, ajunge ceea ce își
dorește. Care este secretul
reușitei tale?
- Pot spune că secretul reușitei mele este reprezentat de
muncă și perseverenţă. Am
muncit mult pentru a ajunge
aici și sunt foarte mândră de
rezultatele obţinute în acești
ani. Învăţătura pentru mine
a fost și va fi calea de a-mi
croi drumul în viaţă.
- Cum ţi s-au părut anii
petrecuţi în liceu?
- Anii de liceu au fost mi-

nunaţi, însă au trecut foarte
repede, în special clasa a
XII-a. În acești 4 ani mi-am
dezvoltat cunoștinţele dar și
educaţia.
- Cu siguranţă că în viaţa
oricărui adolescent există o
persoană de la care învaţă,
pe care o are drept model.
Care este modelul tău în viaţă și de ce?
- Modelele mele sunt parinţii mei, în special mama.
Vreau să spun că nu am
fost obligată de către ei să
învăţ. Ei mi-au spus întotdeauna: ,,pentru tine înveţi”,
însă m-au susţinut și au fost

mandri de mine și la cele mai
mici reușite. Ei sunt oamenii
de la care am învăţat că viaţa
este exact așa cum ţi-o faci
tu.
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Cântec, joc și voie
bună în Caporal Alexa

Duminică 7 iunie, în localitatea Caporal Alexa, am sărbătorit împreună ,,Ziua satului’’. Începând cu orele
17,30 în Biserica Ortodoxă din localitate a avut loc un Te Deum, săvârșit
de preoţii Liviu Pamfiloiu, Nicolae
Rădulescu, Nicolae Porcolean,Dinu

Mândra și Eftimie Dobrean.
Alături de conducerea primăriei
sărbătoarea a fost onorată de prezenţa președintelui Consiliului Judetean
Arad, domnul Nicolae Ioţcu, și a consilierului judetean, doamna Garofiţa
Popa.
>>> pag. 4

Concurs de pescuit sportiv

Primăria Sântana în colaborare cu
S.C. Za Mi & Co Construct Agregate SRL au organizat în data de 1 iunie
2015, pe lacul din incinta balastierei,
primul concurs de pescuit sportiv
din istoria orașului. Taxa de înscriere
a fost de 50 lei, însă nu toţi cei 35 de
concurenţi înscriși au participat și la
concurs.
După cântăriri, au fost declaraţi câștigători:
Nicola Dan- locul I
Pleșa Angelica- locul II

Butar Ioan- locul III
Această frumoasă acţiune a fost
sponsorizată de firmele SC Scuetzagra SRL, Agrodep SRL și SC Stigmata
SRL. Toate încasările și sponsorizările
au fost donate sub formă de cadouri
unor copii din familii cu posibilităţi
materiale reduse.
Concursul s-a încheiat într-o atmosferă destinsă alături formaţia de muzică
populară condusă de Dorin Roman cu
mâncare la ceaun oferită de gazde.
Primăria Sântana

O mare nedreptate
pentru orașul Sântana1
Din politeţe și din voinţa de echidistanţă politică ne-am ferit până acum să aducem vreo
atingere actualei puteri de la București. Ne
vedem însă obligaţi să facem cunoscut tuturor
cetăţenilor orașului nostru faptul că prin legea
bugetului de anul acesta guvernul PSD a tăiat
2,6 milioane lei din banii ce în mod normal s-ar
fi cuvenit orașului nostru. Este vorba de sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe salariile de pe raza orașului
nostru. În general aceste sume au crescut an
de an, însă anul acesta, caz fără precedent în
istoria recentă,Sântana a primit cu 26 de miliarde lei vechi mai puţin ca în 2014. Pe aceeași
linie, Judeţului Arad i-au fost tăiate de 10 ori
mai mult, așa că nu mai sunt șanse de a primi
finanţări pentru proiecte de interes local nici de
la Consiliul Judeţean, care nu are bani suficienţi nici pentru repararea drumurilor judeţene
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CMYK

(Sântana-Zimand, spre exemplu). Am pregătit
încă de anul trecut proiectele pentru asfaltări
și așteptam cu toţii să vină primăvara și să le
punem în practică. Guvernul PSD ne-a dat însă
toate planurile peste cap. Or din știinţă, or din
neștiinţă, dar a reușit să ne pună beţe în roate.
Singura noastră speranţă rămâne rectificarea
bugetară din luna iulie. Sperăm ca în ultimul
ceas guvernul condus de domnul Ponta să realizeze cât rău au făcut orașelor de felul Sântanei
și să ţină seama de solicitările asociaţiilor orașelor și municipiilor din ţară pentru îndreptarea
situaţiei.
De aceea facem un apel public către domnul
Dorel Căprar deputatul PSD ce ne reprezintă interesele , să intervină pe lângă guvernul României pentru îndreptarea acestei anomalii.
Domnule deputat, cetăţenii orașului așteaptă
o rezolvare favorabilă.
Executivul primăriei
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Campionii județului la juniori A1 !

Municipiul Beiuș în 11.06.2015 și
a câștigat echipa din Beiuș.
Deși s-a impus în returul de
sâmbătă, 13.06.2015, A.C.S. Unirea Sântana nu s-a calificat la faza
zonală.
Felicitări echipei antrenate de
domnul Vuin Iulian și componenţilor: Matiș Ciprian, Jager
Claudiu, Blăgău Raul, Toader
Echipa de junior A1 a câștigat calificat la faza interjudeţeană.
Gabriel, Ani Alin, Vârciu Daniel,
titlul de campioni ai judeţului. În Meciurile au avut loc tur- retur Josan Mădălin, Ginghină Alin,
finală au învins A.S. Banatul Sâni- pentru calificarea la faza zonală. Ginghină Lucian, Stanciu Vlăcolaul Mic cu scorul de 6-2 și s-au Prima întâlnire s-a desfășurat în duţ, Bud Marius, Dumitru Vasile,
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Rădac Cătălin, Macovei Ștefan,
Stoica Beni, Marc Daniel, Poghirc
Ciprian, Vasi Cristian, Uncu Bogdan.
Având în vedere că acesta este
al treilea titlu în ultimii 6 ani, îi
felicităm pe toţi, inclusiv pe președintele A.C.S. Unirea Sântana,
d-nul Puia Cătălin.
Acești tineri oferă o frumoasă
perspectivă în vederea formării
unei echipe de seniori.
Primăria

,,Cu viața mea, apăr viața”
Activitatea cercurilor tehnicoaplicative ale elevilor din școlile
sântanene este foarte laborioasă.
La fiecare sfârșit de an școlar au
loc întrecerile acestor cercuri, la
nivel de judeţ. După cum ne-au
obișnuit în ultimii anii, elevii noștri au reușit și de această dată să
fie la înălţime. Astfel la faza judeţeană a concursului cu tematica de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea, apar viaţa”, desfășurat la
Arad, echipajul Școlii Gimnaziale
,,Sfânta Ana”, clasele V-VIII, con-

dus de prof. Emil Arsa avându-i în
componenţă pe: Lavinia Dobra,
Andreea Pătrugan, Razvan Ropa
și Gabriel Pașca, s-a clasat pe locul al II-lea, iar echipajul de clasele IX-XII al Liceului Tehnologic, condus de prof. Cătălin Puia
compus din elevii Cristina Ștefea,
Constantin Pașca, Samuel Varvari
și Daniel Ujoc, , a ocupat locul I,
primind dreptul de a reprezenta judeţul Arad la faza zonala a superioară, echipajul nostru s-a du-i pe tinerii nostri de a accede la
competiţiei, care s-a desfășurat la situat pe poziţia a doua a podiu- faza naţională a competiţiei.
Timișoara. La această întrecere mului, un singur punct despărţinProf. Emil Arsa

În atenția apicultorilor
În baza Ordinului comun nr
45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentaţiei, privind unele
măsuri pentru protecţia familiilor
de albine împotriva intoxicaţiilor
cu pesticide , a Legii nr. 383/ 2013
a apiculturii și a OG.4/1995 actualizată, vă comunicăm obligaţiile
ce revin celor implicaţi în această
acţiune.
Obligariile
producătorilor agricoli
Producătorii agricoli care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare CU pesticide
au următoarele obligaţii:
- să înștiinţeze în scris, cu cel
puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, consiliile
locale pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi
tratate, precum și cele ale căror
limite teritoriale se află la mai
puţin de 5 km de aceste suprafeţe. trebuie specificat:
■ locul tratamentului;
• data inceperli și durata tratamentului;
• denumirea produsului folosit
și remanenţa acestuia;
• metoda de aplicare și mijlocul
cu care se execută;
SÂNTĂNEANUL

- să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniștit,
fără vânt și numai asupra culturilor auricule entomofile sau
pomilor fructiferi care nu se află
în stadiul de înflorire, iar pentru
situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de protecţia
plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare (albine și bondari),în
conformitate cu O.G.4/1995 actualizată, art.27:
În scopul reducerii riscului de
impact asupra sănătăţii oamenilor și a animalelor, precum și
pentru protecţia albinelor și a
mediului înconjurător, sunt interzise:
-aplicarea tratamentelor la
plante melifere,cât și la cele care
își realizează polenizarea cu
ajutorul albinelor, cu produse
toxice pentru albine,în perioada înfloritului.Unele tratamente se pot face numai în cazuri
deosebite, cu aprobarea și sub
controlul oficiilor fitosanitare,al
filialei silvice și al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
Ncrespectarea acestui articol
constituie contravenţie sancţio-

Măsuri pentru protejarea albinelor la
aplicarea tratamentelor fitosanitare

nată cu amendă conform art.31
,pct.4.lit.g: sau amendă de la
4.000 de lei la 8.000 de lei:
- aplicarea tratamentelor la
plantele melifere, precum și la
cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu
produse toxice pentru albine, în
perioada înfloritului, fără aprobare.
O mare atenţie trebuie să acorde și fermierii care seamănă
seminţe tratate cu produse de
protecţie a plantelor din specia nennicotinoidelor.În acest
sens, fermierii au și obligaţia de
a anunţa Primăria și Oficiul Fitosanitar judeţean precum și de
a semnaliza cu plăcuţe de avertizare parcelele respective (vezi
articolul respectiv).
Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris
sau telefonic, cu cel puţin 24
ore înainte. a tuturor culturilor
care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală situate în raza
teritorială a localităţii, precum
și circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii
și mijloacele cu care se execută

tramentele cu insecticide.
Obligaţiile apicultorilor
- să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a
căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia,
perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine,
sediul sau adresa deţinătorului de
stupi, asigurând evidenţa acestora, dar și protecţia familiilor de
albine împotriva tratamentelor
fitosanitare;
- să închidă sau să indeparteze la
o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului, familiile de albine, atunci când au fost înștiinţaţi. Intervalul de timp în care
este necesar ca familiile de albine
să fie închise sau îndepărtate, poate
fi de 48 ore la erbicide și insecticide,24 ore la fungicide și acaricide.
- să sesizeze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară în
cazul producerii intoxicaţiilor la
familiile de albine situate în raza
teritorială a localităţii, precum și
circumscripţia sanitar-veterinară,
despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tramentele cu insecticide.
Redacția
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Echipele orașului, la ﬁnal de campionat!

UNIREA SÂNTANA
Ambele reprezentative ale sportului rege din orașul nostru au încheiat campionatul.
UNIREA SÂNTANA, care evoluează în liga a IV-a se clasează
la finalul acestui campionat pe
poziția a V-a cu un cumul de 42
de puncte. Întregul sezon fotbalistic a fost unul cu partide disputate, cu orgolii puse în joc, echipa

noastră, UNIREA SÂNTANA,
reușind o serie de partide bune,
lotul echipei fiind plin de ambiție
și luptând mereu pentru fiecare
punct.
Astfel, ca urmare a locului în
clasament, echipa are o pauză
competițională liniștită, în care
sperăm ca lotul să fie întărit,
pentru că ne dorim să vedem

Clasament Liga a IV-a

1 PROGRESUL PECICA
2 CRIȘUL CHIȘINEU CRIȘ
3 ȘOIMII LIPOVA
4 VICTORIA LUNCA TEUZ
5 UNIREA SÂNTANA
6 AQUA VEST ARAD
7 VICTORIA ZĂBRANI
8 UTA II
9 FRONTIERA CURTIC
10 VOINŢA MAILAT
11 PĂULIȘANA PĂULIȘ
12 NATIONAL SEBIS
13 SÎNICOLAU MIC

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
15
13
13
13
12
10
11
10
8
6
3
2

2
3
4
4
3
2
7
3
4
5
2
3
2

4
6
7
7
8
10
7
10
10
11
16
18
20

60-16
51-22
49-27
52-32
54-28
43-52
39-42
42-37
35-34
29-43
31-52
16-52
15-79

56
48
43
43
42
38
37
36
34
29
20
12
8

UNIREA SÂNTANA pe prima
poziție.
Golgeterul echipei din acest campionat a fost nimeni altul decât Bud
Marius, care prin evoluțiile sale de
excepție a ajutat echipa, marcând
golurile necesare obținerii atât de
prețioaselor puncte.
VOINIȚA CAPORAL ALEXA
a reușit o performanță notabilă la
finalul acestui campionat, având
o zestre de 36 de puncte, ceea ce o
poziționează pe locul al II-lea în
clasamentul seriei B din liga a VI-

a. Este un loc care asigură promovarea echipei în liga superioară,
toți jucătorii, împreună cu staff-ul
tehnic meritând din plin felicitări
pentru această performanță.
Până la începerea viitorului campionat, în toamnă, urăm ambelor
echipe ale orașului să aibă parte de
o pauză competițională liniștită,
urmând a ne reîntâlni odată cu
deschiderea următorului sezon fotbalistic!
Redacția

Clasament Liga a VI-a Seria B

1. CS INEU
18
2. VOINŢA CAPORAL ALEXA 18
3. VULTURUL CHERELUȘ
18
4 VIITORUL ALMAȘ
18
5. CRIȘUL CHIȘINEU CRIȘ
18
6. VICTORIA SELEUS
18
7. PRO GURBA
18
8. BELIU
18
9. SPERANŢA CHIER
18
10. NAŢIONAL SINTEA MARE 18

12
11
10
10
9
8
7
7
7
1

1
3
3
0
1
3
2
1
0
2

5
4
5
8
8
7
9
10
11
15

55-33
55-41
59-40
50-57
43-49
37-28
43-37
48-36
42-59
18-70

37
36
33
30
28
27
23
22
21
5

VOINȚA CAPORAL ALEXA
SÂNTĂNEANUL
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-Proiectare și execuţie asfaltare strada Crișana, M Viteazul
(piaţă), Ghioceilor (cimitir catolic)
-Amenajare străzi și drumuri locale
marginale în satul Caporal Alexa- 4,8
km
-Reparaţii trotuare în orașul Sântana
-1.2 km
-Amenajare trotuare noi în orașul
Sântana 200 m
-Amenajare trotuare pietonale sat Caporal Alexa - 3,5 km.
-Proiectare și execuţie asfaltare străzi
în orașul Sântana – străzile: Zărandului,
Olteniei, C.D.Gherea, M.Eminescu
-Proiectare și execuţie asfaltare străzi
în orașul Sântana – străzile: 1Decembrie, Păcii (parţial), Păltinișului, Teiului
-Elaborare proiect tehnic pentru amenajare parcare strada Muncii, orașul
Sântana
- Proiectare și amenajare parcare strada
Bradului
- Proiect tehnic pentru amenajare străzi
si drumuri locale în orașul Sântana PNDL etapa II
- Proiect tehnic asfaltari străzi în orașul
Sântana - 6,7 km
- Extinderea și modernizarea reţelei de
canalizare – 49 km.
- Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
zona centrală în orașul Sântana
- Elaborare PUZ staţie de epurare in orașul Sântana
- Achiziţionare și montare aparat aer condiţionat la Unitatea de primiri urgente
- Lucrări de instalare de gaz și achiziţionare de convectoare la Centrul de zi
- Amenajare piaţă agroalimentară
- Proiectare și execuţie hala de lactate
- Achiziţionare sistem de supraveghere
stradal
- Execuţia lucrărilor de reabilitare imobil
repartizat pentru staţia de ambulanţă
- Demararea proiectului de introducere
a reţelei de alimentare cu apa în satul
Caporal Alexa
- Împrejmuire și amenajare loc pentru
containere de gunoi zona bloc ANL și
piaţa agroalimentară
- Execuţie copertine staţii de autobuz
- Modernizare zona piaţa agroalimentară
și piaţa de animale –studiu de fezabilitate
- Reparaţii case de stat
- În domeniul educaţiei s-au realizat:
- Reabilitare termică Șc. „Sfânta Ana”,
strada Câmpului nr.107
- Reabilitare imobil Liceul Tehnologic,
strada Ghioceilor nr.6
- Amenajare loc de joacă pentru copii Liceul Tehnologic – Școala Germană
- Achiziţionare și montare echipamente

de joacă la Grădiniţa PP1 Sântana
- Reabilitare imobil Grădiniţa Caporal
Alexa
- Proiect Tehnic amenajare parcare și
șanţuri pe str. Câmpului nr. 107 (în faţa
Școlii gimnaziale Sfânta Ana)
- Proiect de extindere Școala Gimnaziala
Sântana cu sala de sport str. T. Vladimirescu 25
- Proiect de reabilitare corp cu cantina
Liceul Tehnologic Sântana
- Proiect reabilitare clădire cu internat
Liceul Tehnologic- fonduri europene
- Pentru sport, cultură și petrecerea timpului liber:
- Achiziţionare echipamente de joacă și
mobilier stradal
- Amenajare parc în Caporal Alexa
- Execuţie foraj apă în parcul Caporal
Alexa
- Proiect tehnic și execuţie vestiare la Stadionul din orașul Sântana
- Achiziţionare și montare bănci rezerve
pentru stadion
- Realizare foraj fântână și instalaţie de
irigat la Stadionul din orașul Sântana
- Proiectare și execuţie – Amenajare parc
Katharina Ackermann
- Proiect de restaurare “Urbarialhaus
(Casa Urbariala) și adaptarea ei la
nevoile culturale ale comunităţii” Faza
DALI- din fonduri europene
- Achiziţionare și montare echipamente
de joacă în Parcul 1, str. M. Viteazu
- Amenajare parcări la stadionul de fotbal, cimitirul Sântana I si cimitirul catolic Sântana
- Proiectare și execuţie teren sintetic multifuncţional Sântana pe strada Dunării
- Amplasare instalaţie nocturnă pentru
terenul sintetic pe strada Dunării
- Proiectare și execuţie teren sintetic
multifuncţional la Caporal Alexa
- Amplasare instalaţie nocturnă pentru
terenul sintetic din Caporal Alexa
- Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
pentru ștrand în orașul Sântana
- În scopul de a reduce foarte mult cheltuielile la întreţinere, reparaţii și servicii am dotat compartimentul de gospodărie comunală cu:
- Achiziţionare buldoexcavator
- Achiziţionare două cositori
- Achiziţionare motofierăstrău pe benzină
- Achiziţionare freză zăpadă
- Achiziţionare utilaj împrăștiat material antiderapant
- Achiziţionare aparat de sudură portativ
- Achiziţionare grup electrogen de 15 KW
- Achiziţionare mixer audio
- Achiziţionare si montare centrala sediu
administrativ

- Achiziţionare si montare centrala termica la biblioteca orășenească
- Achiziţionare generator de sudură
- Achiziţionare generator de curent electric KDE 6700 TA
- Achiziţionare microbuz cu 14 locuri
- Achiziţionare utilaj PRB- nacelă
- Achiziţionare tractor
- Achiziţionare remorca
- Achiziţionare lamă pentru zăpadă
Lista de mai sus cuprinde investiţiile
făcute în acești trei ani, dar în realizările primăriei trebuie incluse și acţiunile
de management administrativ făcute în
interesul populaţiei și al orașului. Mă
refer aici la renegocierea contractelor
de asistență juridică, a serviciului de
iluminat public etc. Au fost verificate
contractele de vânzare-cumpărare a terenurilor pentru investiţii și s-a reușit
răscumpărarea a 45 de hectare din terenurile vândute în mandatele anterioare.
Important de reamintit este și desfiinţarea taxei de cultură (unice în ţară) și
a taxei de pază, care împovărau inutil
cetăţenii orașului.
Unii ar putea spune că se putea face mai
mult. Cu siguranţă, dar să nu uităm că
au fost plătite peste 2,4 milioane ( 24
miliarde în bani vechi) din datoriile
făcute de vechea administraţie, bani cu
care într-adevăr se puteau face multe.
Ne-am preocupat pentru atribuirea grădinilor celor care au cumpărat locuinţe
în baza Legii 112 și chiar dacă am intrat în conflict cu prefectura am câștigat
procesul, astfel că în scurt timp proprietarii caselor vor putea intra și în proprietatea grădinilor . Având în vedere că
din 1996 până în 2012 în contractele de
rate s-au stabilit credite cu dobânda calculată eronat, s-a emis o hotărâre privind recalcularea dobânzilor, astfel că
sumele plătite în plus ca dobândă se vor
scădea din restul ratei rămase de plată
până la sfârșitul contractului.
O frumoasă realizare a fost înfiinţarea
fabricii de pavele pe fonduri europene
din Caporal Alexa. S-au creat noi locuri
de muncă și s-a deschis posibilitatea pe
viitor a pavării trotuarelor la un preţ
mai mic. Pe aceeași idee a reducerii la
maximum a cheltuielilor s-a pus pe picioare și firma Primvest, subordonată
și ea Consiliului local, prin intermediul
căreia reușim să achiziţionăm servicii la
preţuri fără concurenţă.
Ne-am gândit și la copii din familii
cu situaţie materială mai puţin bună.
Avem 9 copii asistaţi în centrul de zi
din Sântana și 58 la domiciliu. Anul
acesta am înfiinţat un centru asemănător și în Caporal Alexa.
Nu ultimul ca importanţă e faptul că am
deschis calea spre o comunicare mai eficientă cu oamenii. Cutia cu sugestii și

Cântec, joc și voie bună în Caporal Alexa

>>> pag. 1 Sute de spectatori, fii ai satului dintre
care mulţi veniţi din Sântana, au asistat în curtea căminului
cultural la un spectacol maraton care a adus în fata publicului valori locale și naţionale. Spectacolul a fost deschis de
către formaţia de dansuri a școlii “Șt. Augustin Doinaș”din
localitate urmată de: ansamblul folcloric “Busuiocul” din
Sântana, grupul vocal ,,Flori de busuioc” cu tinerii interpreti (Lavinia Bortes, Mihaela Boda, Andreea Protiuc, Roberta
Lup, Giorgiana Lipovan), ansamblul folcloric Șiriana, ansamblul folcloric Cununiţa, formaţia Sorin Mocan, formaţia Pro music, formaţia condusă de Dorin Roman, formaţia

SÂNTĂNEANUL

lui Tinu Vereșezan. Au încantat publicul cu melodiile lor interpreţii: Nicoleta Buburuzan, Flavia Roman, Ben Stănescu,
Adina Lup, Sorin Mocan, Mara Vlad, Pavel Cighirean, Monica Groza, Gabi Barsăuan, Călin Timiș, Paula Pașca și invitatul special Tinu Vereșezan. Voia bună a fost susţinută
prin glume, unele puţin cam sărate pentru publicul școlar,
de către prezentatorul Radu Moș. Programul zilei s-a încheiat târziu în noapte cu un bal susţinut în caminul cultural în
compania formaţiei conduse de Sorin Mocan.
Organizatorii multumesc tuturor participanţilor care au
fost alături de noi la această sărbătoare.
Primăria Sântana

SÂNTĂNEANUL
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reclamaţii de la intrarea în primărie, ziarul local sau posibilitatea de a fi abordaţi cu orice fel de problemă pe site-ul
primăriei arată, cred eu, deschiderea
faţă de cetăţeni.
Sunt și lucruri care încă nu sunt realizate dar nici nu sunt abandonate. Mă
refer la înfiinţarea unei pieţe unificate
de animale, cereale și lemne. Suntem în
faza în care am depășit cel mai mare obstacol: găsirea unui teren potrivit. Iniţial am vrut să construim noua piaţă pe
unul dintre terenurile răscumpărat anul
acesta situat lângă Agromec Comlăuș,
însă acesta nu a corespuns pentru că nu
oferă o distanţă de 500 m faţă de cea mai
apropiată casă. În schimb, în scurt timp
vom intra în posesia terenului pe care
erau serele de la Comlăuș și vom demara amenajarea pieţei. Lucrurile avansează greoi și în ce privește construcţia
unui ștrand. Deocamdată am reușit să
răscumpărăm terenul de 5,9 ha de lângă
staţia de carburanţi și s-a elaborat planul urbanistic zonal, însă din motive
obiective ce ţin de legea bugetului, anul
acesta nu vom aloca bani pentru începerea lucrărilor. În acești trei ani ne-am
luptat să redeschidem spitalul închis în
2011 și momentan suntem în proces cu
Ministerul Sănătăţii, însă am pornit și
demersurile de a înfiinţa aici cabinete
medicale de specialitate, măcar să nu
mai fim nevoiţi să ne deplasăm până la
Arad.
Cu privire la ceea ce am avut în vedere
pentru Sântana în 2015, trebuie să vă
spun, cu mâhnire în suflet, că planul de
dezvoltare a orașului pentru acest an a
fost total dat peste cap din cauza guvernului care a schimbat modul de calcul
al bugetelor locale, Sântana pierzând
suma de 26 miliarde lei vechi. (Câte nu
se puteau face cu banii aceștia!?) Mai
pe înțelesul tuturor, prin noul mod de
calcul al bugetelor locale inventat anul
acesta de către guvernul Ponta, s-au luat
bani de la orașele cu rezultate economice și s-au dat altor orașe, mai ales prin
Moldova și Oltenia. Din cauza acestei
măsuri anti-economice, unele dintre
investiţiile pe care le aveam în vedere
a le implementa în Sântana și Caporal
Alexa în acest an, nu se mai pot realiza.
În încheiere, doresc să vă transmit că
voi continua să administrez orașul la fel
ca și până acum, cu responsabilitate și
respect față de fiecare resursă a bugetului local, buget care este format în mare
parte din impozitele și taxele pe care le
plătim noi, sântănenii.
Vă doresc tuturor multă sănătate, bucurie în familie și o viață fără necazuri.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Primar Daniel Tomuța

Anunț Angajare!

Angajez un gaterist la Zărand. Slar
net 1500 RON+ bonuri de masă
Angajez un muncitor cu experiență
în prelucrarea lemnului.
Informații la
telefon 0722-622-932

În atenția cetățenilor
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a persoanelor Sântana face
apel către toți cetățenii pentru a-și verifica termenul de valabilitate al actului
de identitate, astfel încât să nu devină
contravenienți ai legii.
Titularii actelor de identitate a căror valabilitate expiră, au obligația de a solicita
eliberarea unui nou document, înainte cu
mazim 180de zile și minim 15 zile înainte
de expirarea acextuia.
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ALTFEL DE VALORI!
Interviu cu șefa de promoție a Școlii Gimnaziale
„Sfânta Ana” din Sântana, Iulia Onețiu
din planurile tale de viitor!
- Pe viitor... după ce termin liceul... mi-aș dori să
urmez Facultatea de Medicină din Cluj.
- Deci vrei să devii medic?
- Da! Mi-ar plăcea să pot
ajuta oamenilor și să-mi
pun cunoștințele acumulate în folosul semenilor.
- Cum ți s-au părut profesorii care te-au îndrumat? Ai vreo materie preferată?
- Profesorii sunt cei care
m-au ajutat să ajung aici și
s-au străduit să ne învețe
tot ce au știut. Iar pe această
cale aș dori să le mulțumesc
din tot sufletul meu!
- Ai vreo amintire specială legată de școală? O
împărtășești cu noi?
- Cea mai plăcută amintire este legată de banchetul
de final de clasa a VIII-a,
la care au participat majoritatea absolvenților de
clasa a VIII-a, insă mai
am și un al doilea moment

special de amintit, și anume festivitatea de premiere
a absolvenților, care ne-a
conferit un sentiment de
fericire, dar totodată și
unul de tristețe.
- Un sfat pentru cei care
vor veni în locul nostru...
- Sfatul meu adresat celor
care vor veni în locul nostru în această școală este,
să prețuiască fiecare clipă
pe care au șansa să o petreacă în această școală, și
să învețe pentru a ajunge
ceva în viață!
Claudia Costantea,
fostă elevă a c
lasei a VIII-a G

Proțiuc Ovidiu Marian, șef de promoție al Școlii
Gimnaziale din Comlăuș

Mă numesc Proțiuc Ovidiu-Marian, am 14 ani, și timp
de 8 ani am fost elevul Școlii Gimnaziale Sântana.
De-a lungul anilor am reușit să obțin rezultate destul
de bune. Astfel, am ajuns să am media claselor de gimnaziu 9,75, fiind șef de promoție. Cei care m-au moti-

vat să învăţ atât de bine încât să devin șef de promoţie
au fost părinţii mei și dorinţa mea de a ajunge la un
liceu bun. De asemenea, nu aș fi reusit sa ajung aici,
fără coordonarea dirigintei mele, Mihaela Ciorna, dar
și a întregului colectiv de profesori condus de domnul
director, Creț Nicolae.
Am terminat clasa a VIII-a cu impresia că voi ajunge
într-un alt mediu al învăţământului, clasa a IX-a.
Cea mai frumoasă amintire din gimnaziu a fost atunci
când am mers cu doamna dirigintă Mihaela Ciorna la
Parcul Natural Lunca Mureșului.
De 5 ani sunt în Ansamblul Busuiocul, care mă fascinează. Avem numeroase spectacole pe care le realizăm
cu ajutorul coordonatorului nostru, Rozalia Pașca. Dansul a devenit unul dintre hoby-urile mele.
În continuare, aș vrea să urmez cursurile Colegiul
Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia
Proțiuc Ovidiu Marian

1 iunie la Sântana!

Ziua copiilor este ziua în care încercăm
încă o dată să conștientizăm că interesul
pentru copii trebuie să fie unul prioritar și
că toți copiii au nevoie de sprijinul și de
atenția noastră.
Marţi, 2 Iunie 2015, Primăria Orașului
Sântana a organizat pentru toţi copiii din
oraș o zi cu totul specială: ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI. Această zi
este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria și copiii, de a le oferi iubirea și aprecierea noastră. La fel ca în ultimii ani, prin
grija primarului Daniel Tomuţa, Compania
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Interviu cu șefa de promoție a Liceului
Tehnologic Sântana, Vlașin Alexandra
(media de promovare: 9,84)

ȘEFII DE PROMOȚIE

- Prezintă-te puțin!
- Mă numesc Iulia
Onețiu. Sunt fostă elevă în clasa a VIII-a E și o
fată optimistă, energică,
dar serioasă în momentele importante. Am fost în
echipa de handbal a școlii
și am avut mereu o atracție
pentru desen.
- Cu ce impresii finalizezi școala gimnazială?
Ce părere ai despre școala
noastră?
- Este o școală frumoasă,
iar profesorii sunt extraordinari. În acești opt ani
de școală am avut șansa să
învăț într-o clasă, pe care
am simțit-o ca pe a doua
mea familie. Să nu uităm și
de ceilalți elevi, din celelalte
clase, elevi cu care am legat
prietenii pe parcursul acestor patru ani de gimnaziu.
- Ce te-a motivat să înveți?
- Dorința mea de a ajunge la un liceu cât mai bun
din Arad m-a motivat.
- Împărtășește-ne câte ceva

SÂNTĂNEANUL

de Transport Arad a trimis la Sântana mult
așteptatul trenuleţ, care a sosit în orașul
nostru în jurul orei 10 și a plecat după ora
14. În acest interval de pe platoul din faţa
sălii de sport sute de copii însoţiţi de dascăli
și părinţii au plecat la plimbare prin oraș.
Buna dispoziţie a fost asigurată prin muzică și dans, personalul primăriei împărţind
bomboane și baloane fiecărui copil.

La mulţi ani tuturor copiilor!

Cabinet Primar

- Ești tu însăţi un
model pentru generaţiile viitoare
prin meritele pe care le-ai obţinut.
Ce stafuri le oferi acestora?
- Aș dori să le spun că a învăţa nu
înseamnă a sta toată ziua cu capul în
cărţi. Este timp și pentru studiu dar
și pentru distracţie. Eu însămi am reușit să le fac pe amândouă, și totuși
să obţin aceste rezultate. Cu toate astea, studiul te va ajuta toată viaţa însă
distracţia nu. Ea este trecătoare, pe
când ceea ce ai învăţat rămâne mereu impregnat în conștiinţa care te
va defini ca om în societate. Cel mai
bun sfat pe care îl pot da este acela
de a aprecia cartea deoarece până la
urmă ,,pentru tine înveţi”.
- Atitudinea ta în cei patru ani
de liceu poate fi caracterizată prin
cuvinte precum bun simţ, respect,
cumpătare. Consider că astfel de calităţi există ca urmare a unei educaţii solide. Care este opinia ta despre
importanţa educaţiei în zilele noastre?
- Educaţia a fost și va fi cea mai importantă calitate dobândită a omului. Consider că educaţia are un rol
major în dezvoltarea caracterului,
a personalităţii și în special a comportamentului în societate. Ea ajută
tinerii să se pregătească pentru viaţă
și să se formeze ca oameni. Desigur,
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trebuie formată de timpuriu de către
părinţi pentru ca mai apoi să intervină școala.
- Câteva gânduri pentru profesorii care ţi-au ghidat pașii în ultimii
ani…
- Profesorilor aș vrea să le mulţumesc pentru că m-au format și susţinut atât pe mine cât și pe colegii mei.
În special aș vrea să îi mulţumesc și
doamnei Creţ Viorica, diriginta clasei mele. Profesorii ne-au considerat
mai mult decât niște simpli elevi iar
de aceea în ochii mei vor fi mereu
niște oameni minunaţi și vor avea
respectul meu. Cu toate că uneori au
fost mai duri cu noi, știu că au făcuto pentru binele nostru. Consider că
,,mulţumesc” este puţin spus pentru
tot ceea ce au făcut pentru noi.
- Știind că orice absolvent de liceu
și-a fixat un obiectiv profesional,
care ar fi planurile tale de viitor?
- În viitor îmi doresc să continui
cu Facultatea de Știinte Economice
după care vreau să urmez un curs de
specializare, în speranţa că voi ajunge să lucrez în domeniu. Îmi place
meseria de contabil și consider că mă
reprezintă.
Prof. Camelia Belei

Cotu Emil, șef de promoție al
Școlii Gimnaziale „Ștefan Augustin Doinaș”

Mă numesc COTU EMIL – absolvent al Școliii
Gimnaziale „Ștefan Augustin Doinaș” din Caporal Alexa , promoţia 2015 cu media generală
pe cei patru ani de studiu de 9,74. Faptul că
am ajuns să fiu șef de promoţie pornește de la
principiul „că învăţătura este cea care te ajută în

viaţă” și bineînţeles că trebuie și un pic de ambiţie. Familia m-a sprijinit în toţi acești ani. Aici am
avut ca dascăli , profesori minunaţi care mi-au
dat învăţături necesare vieţii și colegi excelenţi.
A fost frumos- când am intrat în clasa I, când am
dat faţă cu manualul. În clasa a V-a m-a impresionat dirigintele, domnul Stelian Pamfiloiu.
În continuare aș dori să urmez cursurile unui
liceu cu profil de contabilitate deoarece imi place lucrul cu cifrele. După terminarea liceului aș
dori să urmez cursursuri universitare în același
domeniu. Ţin să le mulţumesc pe aceasta cale
tuturor învăţătorilor și profesorilor care m- au
educat și îndrumat pe parcursul celor 8 ani de
școală. Colegilor mei din clasele mai mici le dau
un sfat: să înveţe, chiar dacă alţii își bat joc de ei!
Vivat academia! Vivant professores!
Cotu Emil

Zilele orașului Sântana!
3, 4, 5 iulie 2015!
VINERI, 3 IULIE

Premierea cuplurilor care săbătoresc nunta de aur
Expoziţie de fotografie și caricaturi
Lansare de carte “Pompierii din
Sântana, cu ajutorul Domnului,
în slujba omului”

SÂMBĂTĂ, 4 IULIE ORA 20

Prezentare modă junior
Miss Sântana
Dans majorette “Dancing
Rainbow”
Aerobic Step “The Best”
Dans modern “Angels”
Dans modern “X-Style

Ricardo Caria
ANDREEA BĂLAN

DUMINICĂ, 5 IULIE 2015

ORA 9- Piaţa de cereale- expoziţie de animale și păsări
ORA 18
Parada portului popular
Ans. Busuiocul- Sântana
Ans. Cununiţa- Sântana
Ans. “Plai de dor” Mioveni
Orchestre și interpreţi locali
Maricica Mihoianu
Radu Barbura
GENERAL MUSIC

Toată lumea este invitată!

SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii mai 2015

BORA COSMIN- BOGDAN și MÂNJESCU MARIANA- LĂCRIMIOARA
VUICIU ALEXANDRU- RAOUL și COSTEA SIMINA
TUȘNADI IOAN- LADISLAU și GAL KRISTINA- FELICIA
PUF VASILE- DANIEL și BURCA FLORINA- MARGARETA
PALCEA FLORIN și MIȘCOIU CRINA- AMALIA
CRAINIC OVIDIU- PETRU și DRĂGOI ALEXANDRA
SCROB TRAIAN- FLORIN și ALBĂSTROIU MARIA- MĂDĂLINA
NEAMŢ OVIDIU- PETRU și STEPAN GABRIELA

Mă bucur când văd astfel de cupluri frumoase și-au unit destinele în luna aprilie, punând bazele unor noi familii. Le doresc
acestora să aibă parte de o viață fericită împreună.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

O mare victorie pentru
Consiliul Local
În data de 11 iunie Curtea de
Apel Timișoara a respins recursul Prefecturii Judeţului Arad
împotriva Consiliului Local Sântana, astfel încât terenurile aferente construcţiilor dobândite în
baza legii 112/1995 vor putea fi
atribuite cumpărătorilor.
Pentru mai multă claritate, reamintim cititorilor că în data
de 9 august 2014, Consiliul Local Sântana a emis Hotărârea
cu nr. 124, prin care primăria a
fost împuternicită să elibereze
adeverinţe pe baza cărora cumpărătorii caselor de stat în baza
legii 112 să-și poată întabula și
terenul aferent, respectiv grădina și curtea. Instituţia prefectului
judeţului Arad s-a opus acestei
hotărâri, atacând-o în contencios

DOROŢ MARIA
PALCU FLOARE
CRÂȘNIC ISPAS
DOROŢ PAVEL
RUSU IOAN
CĂRUNTU ELENA
NICLAUS IOSIF

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în luna precedentă.. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța

TELEFOANE UTILE
În caz de avarie, mai jos
veţi regăsi o listă cu telefoane utile.

Compania de Apă Arad
– 0257 - 462138 (Uzina de
Apă Sântana-inclusiv proSÂNTĂNEANUL

Răspundem pe această cale la două dintre întrebările puse
de mai mulţi cetăţeni ai orașului. Aceștia s-au arătat interesaţi
de extinderea canalizării pe străzile care nu au fost cuprinse
în proiectul ce se finalizează în 2015 și despre proiectele de
asfaltare.
Vă informăm că pentru modernizarea și extinderea reţelei de
canalizare din Santana a fost accesat Proiectul „Extindere reţele de apă în Curtici și reabilitare și extindere reţele de canalizare în Curtici, Macea și Sântana”, etapa I, proiect cofinanţat din
Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, al cărui beneficiar este Operatorul Regional SC Compania
de Apă Arad. Termenul de finalizare al acestuia este finele lui
2015. Vestea bună este că anul trecut Compania de Apa Arad
a reușit să acceadă și în Programul Sectorial de Mediu- etapa
II, care va presupune extinderea retelei de canalizare în Sântana și introducerea apei potabile în Caporal Alexa, lucrări ce
urmează sa se desfășoare în cadrul programului de finanţare
2014-2020. Din informaţiile pe care le deţinem, estimăm că
în cursul anului 2015 se vor face licitaţiile, însă deocamdată
nimeni nu e în măsură să se pronunţe asupra datei la care vor
începe sau când se vor finaliza aceste lucrări.

A doua precizare este legată de proiectele de asfaltare. Pentru că Sântana are un număr mare de străzi neasfaltate, s-a
făcut tot posibilul pentru a se obţine surse de finanţare din
afara bugetului local. La ora actuală este în lucru proiectul
de asfaltare a 8,1 km de străzi locale prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală (PNDL) , proiect realizat în anul 2013 și
dus la București personal de către primarul orașului, domnul
Daniel Tomuţa. Termen de finalizare este 2016, iar asfaltarea
avansează pe măsură ce se obţine finanţarea. Deocamdată
au fost asfaltate cu primul strat doar câteva străzi (1 Decembrie, Teiului, Păltinișului și parţial Păcii). În scurt timp, din
bugetul orașului va demara proiectul de asfaltare a 6,7 km
de drumuri locale, proiect finalizat în 2015 și care cuprinde
tronsoane de pe străzile: Oituz, Aradului, Bistriţei, M Viteazul,
L Blaga, Unirii (către cartierul rezidenţial), Garofiţei, Dudului,
Lalelelor,Liliacului, A Iancu și Zefirului. Tot în 2015 s-a finalizat
un alt proiect de asfaltare în PNDL-etapa a II-a.
Primăria orașului vă stă oricând la dispoziţie cu răspunsuri
la problemele care vă frământă atât pe pagina primăriei cât
și prin cutia de sugestii și reclamaţii de la intrarea în primărie.
Viceprimar Cornel Gligor

ANUNȚ PUBLIC

lor publici (R2) Legea 7/2004 privind Codul de
Conduita al Funcţionarilor Publici- republicata. Legea 215/2001 republicata privind Administraţia Publica Locala, Legea 18/1991 Legea
fondului funciar - Republicată O.G. 28/2008
modificat si completat privind Registrul agricol.
Conţinutul dosarului de concurs;
Cerere tip de la compartimentul Resurse
Umane al Primăriei Santana (formularul tip}
Copie act de identitate + originalul
Diplome de studii + copii diplome de studii
si acte care sa ateste efectuarea unor specializări. Carnetul de munca + copia carnetului de
munca sau adeverinţe care sa ateste vechimea
in munca Cazierul judiciar
Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate
eliberata cu cel mult 6 luni anterior de către
medicul de familie.
Declaraţia pe proprie răspundere ca nu a desfăşurat activităţi de politie politica
Informaţii se pot obţine la sediul Primăriei Santana sau la telefon 0257462082 comp.
Resurse Umane tel.mobil 0733037848
sau pe site-ul Primăriei
WWW.PRIMARIASANTANA.RO
Compartiment Resurse Umane

PRIMĂRIA ORAȘULUI SANTANA cu
sediul in Santana str. Muncii nr. 120 A,
anunţa scoaterea la concurs a 2 funcţii
publice vacante de execuţie cl.l - inspectori debutanţi la compartimentul Agricol
al Primăriei Orașului Santana astfel:
In data de 20.07.2015 orele 10 proba scrisa si
in 22.07.2015 orele 14.00 proba interviu.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei
orașului Santana, str. Muncii nr. 120 A
Depunerea dosarelor de concurs se va face
pana in data de 06.07.2015 la Compartimentul
Resurse Umane al Primăriei Santana.
Selecţia dosarelor va avea loc 07.07.2015 orele 10.00.
Condiţii:
Studii superioare de lunga durata absolvite
cu diploma de licenţa sau echivalenta in domeniile : administraţie publica, juridic, inginerie alimentara,-turism-protectia mediului
agronomie - fara vechime in studii superioare
Bibliografia
Legea 188/1999 privind statutul funcţionari-

ANUNȚ PUBLIC

BĂTRÂN TODOR
CĂLIN TEODORA
COSTEA SABINA
GAUDI IOAN
CĂLAJ GHEORGHE
HANŢ VICTORIA

blemele legate de canalizare)
sau 0372-782686 (dispecerat
Arad)
Enel Distribuţie Banat –
0257-929 (becuri arse- 0257462082)
E-ON Gaz – 0800 800 928
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Răspuns la întrebările cetățenilor

administrativ. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Arad, a dat
câștig de cauză Consiliului Local
Sântana. Cu toate acestea prefectura a declarat recurs împotriva
sentinţe civile pronunţată de către Tribunalul Arad în acest dosar. Procesul a avut loc în data de
11 iunie 2015 la Curtea de Apel
Timișoara.
Este o victorie pentru cetăteni
reușită de consiliului local prin
care se restabilește egalitatea între cumpărătorii caselor de stat.
PRIMĂRIA ORAȘULUI SANTANA cu
Cei care au cumpărat casele până
în 2007 au primit și grădinile, iar
sediul in Santana str. Muncii nr. 120 A,
ceilalţi nu. Sentinţa curţii de apel anunţa scoaterea la concurs a următoarelor
face în sfârșit dreptate. În scurt
posturi vacante:
timp vom putea începe demer- postul de sudor tp.l: studii profesionale - diplosurile pentru întabularea terenu- ma de sudor si o vechime de 9 ani in specialitate
rilor aferente.
- postul de electromecanic tp.IV - studii pro-

COMEMORĂRI

SÂNTĂNEANUL

fesionale - diploma de electromecanic - fara
vechime.
- postul de șofer tp. I - studii profesionale permis de conducere categoria A,B+E C+E si
D+E, aviz medical si psihologic pentru transportul de persoane - atestat profesional -candidatii sa nu fi produs accidente rutiere grave
soldate cu pierderi de vieţi omenești si sa nu fi
avut, suspendat - dreptul de a conduce in ultimul an. Vechimea in specialitate - 3 ani
-zidar tp. I; studii profesionale - diploma de
zidar si o vechime de 9 ani in specialitate
- instalator tp. IV: studii profesionale - diploma de instalator fara vechime,
Concursul se va organiza la sediul Primăriei
orașului Santana, str. Muncii nr. 120 A, astfel;
In data de 13.07.2015 ora 10.00 proba practica - rezultatele acestei probe vor fi publicate in
maxim o zi de la data finalizării probei.
In data de 15.07.2015 ora 14.00 proba „ interviu” - rezultatele acestei probe vor fi publicate
in maxim o zi de la data finalizării probei,

Depunerea dosarelor de concurs se va face
in termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in M.O. partea a lli-a conf.art.19 alin.l
al H.G.286/2011 la Compartimentul Resurse
Umane al Primăriei Santana, respectiv pana la
30.06.2015
Selecţia dosarelor va avea loc conform art.19
alin.2 al H.G.286/2011 maxim 2 zile lucratoare
de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor. Conţinutul dosarului de concurs;
1. cerere de inscriere
2. copia actului de identitate
3. diplomele de studii + copiile diplomelor
de studii sau documente care atesta anumite
specializări
4. carnetul de munca + copia acestuia sau
adeverinţe care atesta vechimea in munca
5. cazierul judiciar
6. adeverinţa medicala de la medicul de familie care sa ateste starea de sănătate eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
7. Curriculum vitae
8. Pentru ocuparea postului de şofer tp.l se
vor prezenta in original+copie următoarele
documente; permis de conducere categoria
A,B+E C+E si D+E, aviz medical si psihologic pentru transportul de persoane - atestat
profesional - candidatii.sa nu ﬁ produs accidente rutiere grave soldate cu pierderi de vieţi
omeneşti si sa nu ﬁ avut, suspendat - dreptul
de a conduce in ultimul an.
Compartiment Resurse Umane
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Asociaţia ADCARP EXPRESUL CFR
Acordă, prin cele 105 filiale/
sucursale și agenţii din toată ţara
împrumuturi avantajoase până la
10 000 Ron inclusiv, cu dobândă
între 2-7 % pe an;
Oferă dobândă membrilor săi,
la fondul lor social;
Nu percepe comisioane pentru
operaţiunile efectuate;
În funcţie de vechime în Asociaţie, asigură ajutoare de deces în

sume de 500- 3.400 Ron;
Răspunde prompt și cu profesionalism la solicitările membrilor
săi.
C.A.R.P EXPRESUL C.F.R.
-SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU VIAŢĂSucursala Sântana
Str. I.L. Caragiale, nr. 27 bis
Telefon 0751 632 225

Corectarea unei erori

Până în anul 2012, la cumpărarea caselor de stat în baza Legii
112/1995, în contractele de rate
s-au stabilit credite cu dobanda
calculata eronat, netinandu-se
seama de art. 9 din Legea nr. 112/
1995 :“Dobanda pentru creditul
acordat si prevazuta in prezentul
contract de rate reprezinta jumătate din dobânda de referinţă stabilită anual de BancaNaţională a
României”, respectiv rata dobanzii de referinta este cea valabila
la data incheierii contractului
de vanzare cumparare si ramane
neschimbata pe intreaga durata a

contractului.
În ședinţa de consiliu local din
data de 16 iunie a. c., s-a emis
o hotărâre privind recalcularea
dobanzilor din contractele de
rate încheiate între 2002 și 2011,
astfel că sumele plătite în plus ca
dobândă se vor scădea din restul
ratei rămase de plată până la sfârșitul contractului. Conform articolelor 2517 si 2523 din Codul
Civil, recalculările se pot efectua
doar pe ultimii 3 ani și numai
pentru contractele aflate în derulare.

Concursul profesional al Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
-etapa judeţeană-Şagu 2015

În data de 06.06.2014, localitatea Șagu din judeţul Arad a găzduit, sub egida Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiș” Arad, desfășurarea concursului profesional al serviciilor voluntare-etapa
judeţeană.
Orașul Sântana a participat la
acest concurs, cu un lot (9 persoane) al formaţiei de voluntari la
cele 3 probe deja consacrate: ștafeta 4X100 m, pista cu obstacole 100
m și dispozitivul de intervenţie.
Echipa sântăneană s-a prezentat
onorabil la toate probele.
Lotul sântănean s-a clasat pe

locul IV în clasamentul general.
Concursul s-a desfășurat fără
incidente, în ciuda temperaturilor ridicate.
Pe această cale felicităm voluntarii sântăneni pentru prestaţia
lor și prestigiul adus Serviciului
Voluntar Sântana.
Concurenţilor: Cantea Mitică,
Cantea Gabriel, Mișcoiu Octavian, Pașca Constantin, Cadaru
Gheorghe, Danciu Iulian, Danciu
Daniel, Danciu Adrian, Costea
Dragoș- le adresăm mulţumiri și
suntem mândri de ei.
Șef S.V.S.U.
Vuiciu Alexandru-Raoul

29 Iunie - Mare Sărbătoare
Sﬁnții Petru și Pavel

Cu ocazia sărbătoririi pe data de 29 Iunie a
Sfinților Petru și Pavel,
urăm tuturor locuitorilor
din Sântana și Caporal
Alexa, care își sărbătoresc
cu această ocazie ziua de
nume, un sincer
LA MULȚI ANI!
Primăria Sântana
SÂNTĂNEANUL

SÂNTĂNEANUL
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Din activitatea Consiliului Local

Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit
în ședinţă ordinară în data de 19.05.2015, având
pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii conturilor de execuţie a veniturilor și
cheltuielilor bugetului local pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării criteriilor suplimentare de departajare
în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
3. Proiect de hotărâre privind însușirea și
aprobarea inventarului bunurilor din domeniul
public al orașului Sântana concesionate către
S.C. Compania de Apă Arad
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului proprietate de stat în baza Legii nr.
112/1995 situat pe strada Câmpului, nr. 38
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării titulaturii din Liceul Tehnologic
Sântana în Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”

PFA Calb Gheorghe,
magazin autorizat si specializat

in vanzarea de FURAJE SI CONCENTRATE
pentru pasari si animale
sat Caporal Alexa, nr 154, orar zilnic,
orele 8-20
-tarate, stimulente, calciu vitaminizat
-concentrate purcei, porci, scroafe, iepuri,
curcani
-concetrate pui carne

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de personal și a organigramei aparatului
de specialitate al primarului orașului Sântana
pentru anul 2015
7. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Prest Com Sântana Pavaj S.R.L. cu sediul în localitatea Caporal Alexa,
f.n.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Sântana pe anul 2015
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar conform inventarului general
pe anul 2014
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei orașului Sântana în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deșeurilor
Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

-concentrate pentru gaini ouatoare
-mancare pentru caini
-granule toate sortimentele
-toata gama de seminte, de legume
-detergenti toate sortimentele (automat si
manual)
PRETURI FARA CONCURENTA!
NOU in Caporal Alexa,
PRODUCATORI DE FURAJE SI CONCETRATE
PRIN MAGAZIN – PFA CALB GHEORGHE

REABILITAREA VECHII ȘCOLI DIN CAPORAL ALEXA

Una din vechile imobile din localitatea Caporal Alexa este vechea școală sau „școala mică” ce
datează din anul 1898. Aici au învățat generații
de-a rândul, numărându-se printre ei și marele
poet și eseist ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ,
fiu al satului. O perioadă de timp director al
școlii a fost actualul viceprimar al orașului, profesorul Cornel Gligor. De clădire, de vechile clase își aduc cu drag aminte atât cei mai în vârstă
cât și cei mai tineri.
Din păcate, în ultimul timp a fost lăsată de-o
parte, prin mutarea claselor primare la școala
nouă și astfel a servit mai mult ca și depozit de
materiale didactice, iar clădirea se degrada pe
zi ce trecea. În anul 2013 s-a reușit refacerea
acoperișului prin grija pr. Mariș Gabriel și cu
sprijinul enoriașilor, dar mai erau multe de făcut.
Sfinţii Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiţi de
către Biserica Ortodoxă la data de 29 iunie a fiecărui an. Aceștia sunt sărbătoriţi împreună datorită
faptului că ambii s-au săvârșit la Roma. Sfântului
Apostol Pavel i s-a tăiat capul iar Sfântul Apostol
Petru a fost răstignit cu capul în jos. Conform Sinaxarului, moaștele celor doi apostoli au fost puse împreună. Conform cercetărilor recente, Petru a fost
răstignit în anul 64, iar Pavel a fost decapitat în anul
67. Petru și Pavel sunt, de asemenea, autori a unor
epistole incluse de către Biserică în textele canonice
ale Noului Testament (Pavel -14; Petru – 2). Aceștia
sunt consideraţi ca fiind printre cei mai importanţi
oameni care au luat parte la Biserica lui Hristos.
Sfântul Apostol Petru provine din orașul Betsadia,
localitate situată pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi cunoscută sub numele de El Aradsch,
situată în Siria.

Anul acesta, la inițiativa noastră, cu sprijinul
Primăriei orașului Sântana și al credincioșilor,
s-a reușit reabilitarea întregii clădiri prin refacerea instalației electrice, tencuirea și zugrăvirea interioară și exterioară, geamuri și uși tip
termopan, izolația pereților exteriori și crearea unei săli de evenimente –„Ștefan Augustin
Doinaș”, dotată cu veselă, mese și scaune. Spre
bucuria tuturor, primii beneficiari ai acestei săli
au fost elevii școlii noastre cu prilejul sfârșitului
de an școlar.
Urmează ca în această vară să fie sfințită clădirea, eveniment la care vă invităm să luați parte.
Pe această cale preotul paroh mulțumește
sponsorilor și colaboratorilor care l-au ajutat în
realizarea acestei lucrări.
Preot Liviu Pamfiloiu

Numit la naştere Simon, Petru era fratele Sfântului Apostol Andrei. Acesta devine ucenic al Mântuitorului în urma unei partide de pescuit. Acela este
momentul care marchează renunţarea lui Petru la
toate averile materiale şi decide să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel „pescar de oameni”.
Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul anului 7,
într-o familie de evrei provenind din Tarsul Ciliciei.
Numele său la naştere a fost Saul. Acesta ajunge să
înveţe sub îndrumarea rabinului Gamaliel. Totuşi,
Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos cât timp acesta din
urmă a luat formă pământeană. În schimb, a fost
martor la martirizarea Sfântului Ştefan. Acest lucru
îl determina să devină unul dintre cei mai aprigi
apărători ai credinţei în Dumnezeu. Pavel este botezadat de către episcopului Damascului, un om pe
nume Anania, moment care marchează schimbarea
numelui sau din Saul în Pavel.

IUNIE 2015
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Ziua Porților Deschise la Liceul Tehnologic Sântana

Școala este izvorul vieţii din a cărui apă
se bea mereu și care, prin ceea ce oferă,
potolește setea numită educaţie dar deschide în același timp veșnica dorinţă de
a cunoaște cât mai mult. Școala creează
modele, oferind oportunităţi tuturor cetăţenilor și modelează spirite tinere care
au nevoie de o creștere frumoasă atât în
cunoștinţe cât și în atitudine. Școala pregătește oameni pentru societate, încurajându-i să lucreze permanent la ceea ce
numim perfecţiune și autoperfecţionare.
O astfel de școală este și Liceul Tehnologic Sântana prin dascăli bine pregătiţi,
dornici de a oferi tinerilor cât mai mult
din ceea ce, la rândul lor, au învăţat tot
prin intermediul școlii.
Vineri, 29.05, a avut loc schimbul de
generaţii la liceul sântănean, în cadrul
unui program artistic realizat de către
profesorii Belei Camelia, Claiciu Liviu și
Musca Dinorel, dedicat atât proaspeţilor
absolvenţi de clasa a XII-a cât și bobocilor de a VIII-a care sunt așteptaţi ca de la
toamnă să ne devină elevi. Festivitatea a

început prin intonarea binecunoscutului
Gaudeamus de către absolvenţi după care
premianţii la învăţătură și-au cules laurii.
Șefa de promoţie, Vlașin Alexandra din
clasa a XII-a A, a înmânat cheia, simbol
al educaţiei, elevilor din clasa a XI-a A,
Purtan Ioana și Draia Flavius.
Oferta educaţională a anului școlar
2015-2016 a fost prezentată de către
domnul director, profesor Căruntu Mircea. Liceul Tehnologic Sântana dispune
de trei clase de liceu a câte 28 de locuri,
profil servicii (calificare profesională:
Tehnician în servicii economice), profil
uman (specializarea: Știinţe sociale), profil mecanic (calificare profesională: Tehnician mecanic pentru întreţinere și reparaţii) precum si o clasă de profesională
(calificare profesională: Mecanic auto).
Atmosfera a continuat într-un ritm al
snsibilităţii creatoare printr-un program
susţinut de către elevii Hexan Anca și
Grosz Robert care au pus în scenă un recital de versuri ce aparţin poeţilor Mihai
Eminescu și Ion Minulescu, urmat de so-

liștii Lazlo Beniamin și Bătrân Georgiana
care au încântat publicul prin vocile lor
minunate. Spectacolul s-a încheiat prin
dans, trupa Angels, condusă de d-na
profesor Blându Diana, făcând senzaţie.
Cu această ocazie dorim să le mulţumim
atât d-nei Blându cât și copiilor pregătiţi
de dânsa pentru faptul că mereu au aonorat invitaţiile adresate de către liceul
sântănean. De asemenea, iubitorii de artă
au putut admira minunatele creaţii ale
talentatei eleve din clasa a XII-a A, Anti

Prietenii Pompierilor
Tot în această perioadă de
sfârșit de an școlar a avut loc întrecerea judeţeană a echipajelor
cercurilor de elevi din clasele
V-VIII ,,Prietenii Pompierilor”,
care s-a desfășurat la Sântana.
Școlile gimnaziale din orașul
nostru au participat fiecare cu
câte un echipaj, reușind să își
domine adversarii. Astfel, în întrecerea fetelor, echipajul Școlii
Gimnaziale ,,Sfânta Ana”, compus din: Denisa Muntean, Alexia Ploscaru, Daniela Goman,
Florina Feieș, Cristina Bortes,
Iuliana Szentesi, Daniela Varvari, Florina Dârau, Ligia Trif,
Naiana Dârau și Timea Toth,
condus de prof. Emil Arsa, a
repetat performanța de anul
trecut, obţinând titlul judeţean.

O performanţă similară a reușit
și echipajul Școlii Gimnaziale Sântana, compus din: Draia
Larisa, Mariș Lavinia, Fâșie
Georgiana, Petruse Raul, Capotă Paul, Capotă Viorel,Timiș
Gabriel, Lucuta Adelin, Dobra
Ana Maria, Patrăuș Petrică, Fericean Mădălin, condus de prof.
Corina Palcu, care s-a situat pe
locul I în întrecerea echipajelor
mixte (băieţi și fete).
Profesorii coordonatori ai
acestor cercuri doresc să-i
mulţumească și pe această cale
șefului Serviciului Voluntar de
Urgenţe Sântana, Ioan Mișcoi,
pentru sprijinul acordat în pregătirea elevilor.
Primăria Sântana
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Raluca, aceasta impresionând prin frumuseţea desenelor și a tablourilor pictate,
expuse în sala festivă a liceului.
Ca profesor, trebuie să mărturisesc că
generaţiile terminale de anul acesta sunt
speciale, toţi tinerii putând fi caracterizaţi
prin bun simţ, seriozitate și înţelegere.
Sunt copii cu suflete frumoase, larg deschise care timp de patru ani și-au făcut
loc în inimile profesorilor. Vor rămâne
mereu în amintirea noastră și probabil
că vom continua drumul vieţii împreună
deoarece noi, dascălii, suntem deschiși
oricăror probleme și dorim să le oferim
îndrumare și după ce părăsesc instituţia
noastră. Așadar, drumul nu se încheie ci
se ramifică.
Mulţumiri speciale Primăriei Orașului
Sântana, d-lui primar Tomuţa Daniel și
d-lui viceprimar Gligor Cornel pentru
sprijinul acordat organizării acestei festivităţi cât și pentru prezenţa la eveniment.
Aș sublinia cu această ocazie strânsa legătură care s-a creat între reprezentanţii
primăriei și toate instituţiile educaţionale din orașul nostru, susţinerea de care
avem parte în orice tip de activitate și
faptul că aleșii locali pun preţ pe educaţie
care este atât de necesară, mai ales acum
când tehnologia tinde să înlocuiască valorile cultural-educative cu orice altceva
în rândul tinerilor. E îmbucurător faptul
că în Sântana educaţia este apreciată și
promovată.
Felicitări tuturor absolvenţilor de cls. a
VIII-a și a XII-a, mult succes atât la examene cât și în lungul drum al vieţii iar
bucuria să se citească mereu pe chipul
lor deoarece abia de acum începe marea
aventură a destinului iar tinereţea și cunoștinţele dobândite până în acest moment cu siguranţă că îi va ajuta în construirea idealului dorit.
Prof. Camelia Belei

