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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Duminică, 14.05.2017, s-a desfășurat în Parcul Katharina Ackermann 
din Sântana, la umbra statuii S� ntei Treimi, punct strategic, plasat între 
cele trei biserici creștine: ortodoxă, romano-catolică și neoprotestantă, 
prima ediție a Friedensfest - Festivalului pentru pace și unitate. Ideea 
unui astfel de eveniment, care să reunească toate etniile și cultele, a avut-
o Christa Bayer, profesor voluntar din Germania. 

Interviu cu d-nul Rob van Gils, 
asociat HAI Sântana

Contestațiile, o mare problemă

Birocrația și procedurile greoaie 
prevăzute prin legislația actuală re-
prezintă un obstacol real în punerea 
rapidă în aplicare a proiectelor de 
investiții publice, ceea ce face ca, de 
multe ori, proiecte importante să � e 
întârziate datorită pașilor procedurali 
care trebuie realizați până la începe-
rea efectivă a lucrărlor. Este o realitate 
obiectivă cu care ne confruntăm la � -
ecare investiție pe care dorim să o de-
marăm în Sântana sau Caporal Alexa, 
de multe ori, proiectele noastre � ind 
întârziate datorită acestor proceduri 
birocratice și greoaie pe care trebuie 
să le urmăm cu respectarea cadrului 
legislativ stufos existent și, de multe 
ori, neancorat în realitate. Vă reamin-
tesc cazul capelei din Comlăuș a cărei 
construcție efectivă a durat șase luni, 
însă ”hârtiile” au durat de trei ori mai 
mult. Culmea, avem și cazuri în care, 
după ce trecem de toate etapele nece-
sare pentru implementarea unui pro-
iect investițional, câștigătorul licitației 
publice este contestat și prin urmare 
începerea lucrărilor este decalată cu 
încă câteva luni bune. Cel mai re-
cent exemplu este legat de construcția 
noii grădinițe din Sântana, unde tre-

buiau începute lucrările de amena-
jare a  spațiului exterior: gard, două 
terenuri de sport, două terenuri de 
joacă,  parcare etc. și care nu au pu-
tut demara la data stabilită, deoarece 
ne-am confruntat cu o contestație la 
atribuirea lucrării, contestație depusă 
de compania care a ocupat locul III în 
cadrul licitației publice. Contestația a 
fost respinsă și lucrările de construcție 
a grădiniței vor începe în perioada 
imediat următoare, însă lucrările ră-
mân întârziate cu aproximativ trei 
luni, afectând prognoza termenu-
lui de � nalizare a construcției. Cazul 
mai sus menționat nu este singular, în 
aceeași situație � ind o altă investiție 
care ne interesează, respectiv reabi-
litarea drumului Sântana- Caporal 
Alexa- Pâncota, drum pe care ne ”ru-
pem” mașinile datorită gropilor din 
carosabil. Această investiție aparține 
Consiliului Județean Arad și este de 
asemenea întârziată de existența unei 
contestații, astfel că în loc să încea-
pă lucrările cât mai curând, acestea 
sunt amânate. Sper totuși, ca aceste 
contestații să se încheie cât mai cu-
rând și să bene� ciem de un drum re-
abilitat până la toamnă. În ultima pe-
rioadă, contestările licitațiilor pentru 
diverse proiecte s-au înmulțit și mai 
mult, datorită faptului că a scăzut nu-
mărul investițiilor publice majore, iar 
� rmele se ”bat” pentru � ecare lucra-
re. Ca o concluzie, procedurile simple 
prin care pot �  contestate licitațiile 
publice duc la situații de genul celor 
prezentate anterior, astfel că, practic, 
nimeni nu câștigă, ci doar sunt amâ-
nate momentele de punere în aplicare 
a investițiilor prevăzute.

Primar, Daniel Tomuța 

Primar 
Daniel Tomuța

- Domnule Rob van Gils, dum-
neavoastră sunteți unul dintre 
asociații HAMMERER ALUMI-
NIUM INDUSTRIES cu sediul 
principal în Austria. Ne puteți spu-
ne câte ceva despre istoricul acestei 
societăți? 

- Localitatea Ranshofen a fost 
întotdeauna puternic asociată cu 
acest material fascinant care este 
aluminiul. Mai exact, începând 
din 1939 – momentul de început al 
producției de aluminiu în cartierul 
Innviertel. 

> pag.8

FRIEDENSFEST -Festivalul 
pentru Pace și Unitate Ediția I-a

> pag.5

Teatrul a poposit la Sântana
Vineri, 19 mai, în sala festivă a Li-

ceului Tehnologic ”Stefan Hell” din 
Sântana , a avut loc piesa de teatru 
”Internetul și sătenii, un spectacol 
de teatru prezentat de Asociația 
Scenic-Art și bazat pe un scenariu 

scris de Gheorghe Hodrea, cunos-
cut publicului larg drept „Bace To-
ghiere”, personajul � ctiv desemnat 
„cel mai iubit brand din regiunea 
Crișana”. > pag.4Performanță la doar 14 ani.

 Campioana noastră!
Totul a început de la o vârstă 

fragedă, la doar sase ani, iar 
acum este o campioană.

O elevă sântăneancă, Dolo-
ca Lorena, din clasa a VII-a E 
de la Liceul Tehnologic ”Ștefan 
Hell” Sântana,  a participat la 
Campionatul Național de Ka-
rate, susținut la Arad în data de 
7.05.2017, de unde s-a întors cu 
locul I. > pag.3
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Bilanţ de succes la Olimpiada Naţională a Sportului Școlar, 
 disciplina Handbal

În anul competiţional 2016-2017 echipele de hand-
bal ale Liceului „Ștefan Hell” Sântana prezintă în ge-
neral rezultate bune și foarte bune.

Pe lângă cupe sau diplome câștigate în perioada 
anterioară Olimpiadei Naţionale a Sportului Școlar 
(ONSS),  echipele noastre s-au antrenat pentru obţi-
nerea unor rezultate cât mai bune.

Începând cu luna martie am obţinut următoarele re-
zultate ONSS:

Locul I și Campioană Judeţeană la Mini-Handbal-
Mixt învăţământ primar

Locul V – Faza interjudeţeană Hunedoara - Mini-
Handbal-Mixt, învăţământ primar

Aceste rezultate au fost obţinute de: Mărgărit Ro-
xana IV-A, Răuţ Adriana IV-A, Tuduca Ana-Maria 
IV-A, Varvari Cristina IV-A, Moise Ruxandra IV-G, 
Neag Ioana IV-G, Lombardi Sara IV-A, Ardelean Ga-
briel IV-A, Cădaru Andrei IV-A, Oneţiu Bogdan IV-
A, Vanea Sergiu IV-A, Bozsoki Cristian IV-A, Suciu 
Andrei IV-G, Roșiu Raul IV- A, Harabulă Cristian 
III-B, Ţârle Karina III-G.

Locul II- în grupă la faza judeţeană handbal-fete-
gimnaziu ONSS

Locul II- la Cupa Crisius Chișineu-Criș, fandbal-fe-
te-gimnaziu.

Rezultatele menţionate mai sus au obţinut următoa-
rele fete: Varvari Daniela VIII-A, Bilan Oxana VIII-
E, Popa Denisa VII-G, Recalo Anca VII-A, Dobrea 
Cristina VII-A, Popa Andrada VII-G, Dărău Maria-
na VI-E, Dîrlea Alexandra VI-E, Sîrb Andrada VI-E, 
Zlătariu Alexandra V-A, Neag Andreea V-E, Briciu 
Antonia V-E, Muntean Larisa V-B, Purda Mihaela 
VI-G, Borteș Ioana V-A, Borteș Patricia V-A.

Locul I – Campioană Judeţeană la handbal-băieţi-
gimnaziu la ONSS.

Locul III- Faza interjudeţeană la Reșiţa- handbal bă-
ieţi gimnaziu ONSS.

Locul I  - la Cupa Crisius Chișineu-Criș, handbal-
băieţi-gimnaziu

Lotul echipei campioane: Pașca Gabriel VIII-A, Ma-
teș Bogdan VIII-A, Dobrea Ionuţ VIII-A, Recalo Alex 
VIII-A, Nagy Bogdan VIII-A, Tcaci Emanuel VII-G, 
Pleșa Andrei VIII-E, Nicula Dănuţ VII-A, Ciumpe 
Marius VII-A, Ușvath Andrei VI-E, Neag Andrei VI-
A, Danciu Flavius VI-G, Suciu Gabriel VI-G, Mol-
dovan Claudiu VI-A, Creţ Alin V-A, Tomoioagă Da-
marius VI-A, Suciu Vladuţ VI-A, Buș Andrei V-E, 
Călușeri Abel VII-E, Pop David V-E, Rusalin Alin 
VI-A, Hell Gerhard VI-G, Graure Mihai VI-G.

Echipele de liceu fete și băieţi s-au clasat pe un 
loc onorabil – locul II, în grupă la faza judeţeană a 
ONSS. 

În următoarele două luni mai urmează câteva com-
petiţii pentru echipele școlare pe care sperăm să le 
câștigăm.

Prof. HÖNIGES IOSEF

loc 1 Cupa Crisius

loc 2 Cupa Crisius

loc 3 Resita

loc. I ONSS

loc. I ONSS
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Luna mai este  luna � orilor si a răsa-
durilor. Cele mai bune legume pen-
tru familie sunt cele plantate de voi in 
grădină. Înainte de plantare se erbi-
cideaza cu Pendigan. Dupa plantare 
se presară Sintogrill impotriva Coro-
pisnitei.

Mana si putregaiul se trateaza cu 
triumf si dithane. Atenție ! La cireși, 
in aceasta perioadă este interzis orice 
tratament. Prunii, caisii, piersicii, gu-
tuii, merii se mai pot stropi cu Score 
si Calipso pentru boli si dăunători.

La vița de vie, pentru mană și păian-
jen se fac tratamente cu Savit si Decis. 
Florile de mai, respectiv tranda� rii și 
mușcatele , pentru făinare si purici 
se tratează cu Rovral și Decis. Pen-
tru a-și păstra � oarea cât mai mult, 
se pot stropi cu Biohumus si Revital.

Ing. Mariana Mann

În zilele de 6-7 mai , anul current, 
în Malta s-a desfășurat Campionatul 
European de Judo Kata. Au participat 
204 sportivi din 19 țări. România a 
fost reprezentată de șase sportivi, din-
tre care a făcut parte și cuplul Patricia 
Panțâr (Podgoria Ghioroc) si Gabri-
el Căbulea (Unirea Sântana). Echipa 
antrenata de prof. Stefan Muresan a 
fost la prima participare la acest nivel 
și a concurat in competitia rezervata 
juniorilor in probele de NAGE NO 
KATA. În grupe s-au clasat pe locul 

V, iar la general au ocupat locul 10. 
Punctajul obținut (218 puncte) le dă 
dreptul de a participa la campionatul 
mondial. Profesorul Mureșan a decla-
rat că se putea obține un rezultat mult 
mai bun, dar din cauza emoțiilor pe 
care sportivii noștri le-au avut la un 
concurs de o asemenea anvergură, au 
făcut mai multe greșeli mici, care însă 
se vor putea corecta. Celelalte două 
cupluri au reușit să câștige tilurile de 
campioni europeni.

Deși au reprezentat România, 
Federația de Judo nu a sprijinit � -
nanciar participarea acestor sporti-
ve la concurs, susținerea venind din 
partea sponsorilor și a autorităților 
locale. 

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Performanță la doar 14 ani. 
Campioana noastră!

A avut două adversare, 
ambele de categorie superioară,  acesta 
� ind un mare dezavantaj pentru Lore-
na. La acest campionat n-au fost doar 
probe kumita (lupte), ci au fost și niște 
probe kata, care i-au dat mari emoții. 
A fost mare tensiune între ele, ambele 
adversare � indu-i prietene. Concursul 
a fost lung și obositor.

La antrenamente, ea și colegii ei sunt 
foarte apropiați, deși la concursuri 
sunt nevoiți să se confrunte, însă in-
diferent cine câștigă, ei se bucură unul 
pentru celălalt. 

Este antrenată de Sen Pai Hott Mar-
githalz, a cărui observații sunt în-
totdeauna niște învățături, de aceea 
munca Lorenei este însoțită mereu de 
premii și medalii.

Familia este foarte mândră de ea, � -
indcă și rezultatele la învățătură sunt 
pe măsura așteptărilor lor.

Karatele îi oferă acesteia mai multă 
disciplină, mai mult curaj, învățând-o 
(și) să-i respecte pe ceilalți. Sala unde 
se antrenează de trei ori pe săptămână 
i-a devenit o a doua casă și locul unde 
se regăsește cel mai bine.

> pag.1

Participare
 la europene

Sfaturi utile
Luna mai,

  luna florilor 

Reprezentantele „sportului rege”  
 luptă pentru fiecare punct

Când ne referim la reprezentantele 
„sportului rege” din oraș avem în ve-
dere cele două echipe, din Sântana, 
respectiv Caporal Alexa.

„Unirea Sântana” joacă în liga a IV-
a, unde ocupă în prezent poziția a 
V-a cu un cumul de 57 de puncte, loc 
călduț, în partea superioară a clasa-

mentului.
„Viitorul Caporal Alexa” duce lupta 

sportivă în liga a VI-a, seria B, unde, 
ocupă poziția a X-a, cu doar 7 puncte 
adunate până acum, o poziție ce nu 
prea asigură liniște echipei, care mai 
are de jucat doar două etape din acest 
retur și are mare nevoie de victorii, 
ceea ce sperăm să se și întâmple.

Nu ne rămâne decât să transmitem 
echipelor gândurile noastre bune, fe-
licitând jucătorii și stafurile tehnice 
pentru implicare, fără aportul lor ne-
putând vedea în oarș meciuri o� ciale, 
atât la Sântana cât și la Caporal Alexa.

În atenția sântănenilor!
Proprietarii terenurilor din tarlalele 167 și 168, 

care au bene� ciat de întabulare gratuită
 în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, 

sunt invitați la Primăria Orașului Sântana, Compartimentul Agricol, 
în vederea ridicării extraselor de carte funciară.

Primăria Sântana
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Dacă v-ați întrebat ce sunt marcajele reali-
zate recent în dreptul trecerilor de pietoni, 
vă lămurim noi: este un marcaj suplimentar 
pentru persoanele cu di� cultăți de vedere.

Odată prins în plasa plăcerii de a citi, omul nu 
mai are scăpare, pentru că lectura este ca un drog.

,,Cartea  este cea mai complicată și cea mai 
măreață minune  dintre minunile create de ome-
nire în calea spre fericire”-Maxim Gorki

,,CARTEA” este o lume  atunci când este citită, 
iar biblioteca este un univers pentru cititori, un 
omagiu pentru cei atrași de litera scrisă, povești,  
de informații, pentru cei care cred în puterea for-
matoare a cărților.

Ca de � ecare dată de câțiva ani, Biblioteca 
Orășenească ,,Ștefan Aug.Doinaș” Sântana cu 
ocazia ,,Zilei Internaționale a Cărții” își respectă 

și cinstesc ,,cititorii � deli” ai bibliotecii pe cei care 
citind o carte călătoresc  prin su� ete, gânduri și 
frumuseți, oferindu-le acestora ca premii diplo-
me și cărți, acest lucru � ind posibil datorită Pri-
măriei Orașului Sântana.

 Cititorii � deli ai bibliotecii care au fost 
premiați sunt :

Elevii :  Porcolean Tudor ; Porcolean An-
drei ; Fericean Mădălina ; Aostăcioaie Denisa;  
David  Daria;  Berlan Aurora; Blîndu Mara; 

Doloca Lorena; Blidișel Bianca;
D-șoara Trifa Ioana;

Doamnele  Dobra Rodica ; Musca Florentina;
Domnii Danca Alexandru;  Danciu Daniel.

 Bibliotecar ,
Morgoș Marinela

Cititor,carte...

În data de 18 05 2017 a avut loc la Sântana, la Liceul Tehno-
logic Stefan Hell faza zonală a concursului Sanitarii pricepu-
ti.Au participiat echiajele scolilor din Curtici, Sîntana, Olari 
și Zărand.

Locul I a fost ocupat de echipajul școlii din Curtici, locul II 
de echipajul școlii gimnaziale Sântana și locul III echipajul li-
ceului Tehnologic Stefan Hell Sântana. La concurs a partici-
pat doamna Iudita Cuvineanu președinta Crucii Roșii – Filia-
la Arad, înșoţită de voluntari Crucea Roșie.

Juriul a fost format din: dr. Maralescu Dorina, dr. Mayor 
Bede Yldiko, doamna director Honiges Ana si doamna Boar 
Antoanela cărora le mulţumim pentru prezenţă și colaborare.

Echipajele din Sântana au fost coordonate și pregătite de 
doamna asistent medical Chetrariu Rodica, Miscoi Monica și 
doamna profesor de bilogie Moţ Aurica.

Mulţumiri aducem brutăriei „La cuptorul vrajit” si magazi-
nului „Viky Family” Sântana pentru sponsorizarea făcută.

Asist. Med., 
Rodica Chetrariu și Monica Mișcoi

Sanitarii Pricepuți

Rodica Chetrariu și Monica Mișcoi

Remember
Aceeași stradă, două imagini

Răsfoind prin arhivă, am descoperit o fotogra� e realizată 
la introducerea canalizării pe str M Eminescu. Din imagi-
ne se poate observa adâncimea la care s-au efectuat lucră-
rile, încât buldoexcavatorul abia se poate vedea din canal. 

Marcaje rutiere
... speciale

Teatrul a poposit la Sântana
Spectacolul este regizat de acto-

rul arădean Ionel Bulbuc și are în distribuție 
alți trei actori ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, 
Constantin Florea, Mariana Tofan și Marian 
Parfeni, precum și o tânără actriță arădeancă, 
masterandă la Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, Alina Fabri.

Scenariul piesei se dorește a �  nu doar aducă-
tor de zâmbete sau chiar de râset sănătos, ci și 
un îndemn de întoarcere la izvoare, o reorien-
tare a atenţiei noastre spre ceea ce ne de� nește 
și ne reprezintă în faţa atâtor curente, orientări 
și preocupări moderne nu întotdeauna utile și 
bene� ce.

Intrarea la acest spectacol a fost liberă.

> pag.1
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2007 este anul de naștere al Hammerer Aluminium Industries 
(HAI pe scurt): Această întreprindere independentă de familie 

preia diviziile EXTRUSION și CASTING. Ea este piatra de fundație pentru o 
evoluție unică, ce în ultimii zece ani și-a continuat cu consecvență drumul. O 
evoluție unică, care este un semn pentru inovație și optimizare de mult timp. 

În 2009, România (Sântana) devine o locație importantă a grupului nostru 
pentru că aici se dă în folosință o nouă turnătorie. Investiția în teren, construcție 
și anexe se ridică la circa 30 mil. €. 

Cu o investiție de 8,5 milioane Euro, în anul 2011 am consolidat locația noas-
tră din Ranshofen: După doar cinci luni de construcție, noua noastră divizie 
de procesare intră în funcțiune. La începutul anului 2012, urmează unul dintre 
cele mai mari centre de prelucrare pentru componente din aluminiu din lume.

Din 1 februarie 2013, societatea RIFTEC GmbH este un membru important 
al grupului HAI. Numele RIFTEC nu este unul necunoscut în domeniu și se 
a� ă în strânsă legătură cu metoda inovatoare de îmbinare „sudare prin frecare 
și amestecare“. În centrul atenției, se a� ă componentele de aluminiu cu îmbi-
nări longitudinale de sub trei metri, însă și componentele cu geometrie com-
plexă sau cu îmbinări multidimensionale. 

În 2015, HAI cumpără prin intermediul societății noi în� ințate HAI Extru-
sion Germany GmbH, de la Martinrea Honsel Germany Gmbh, o fabrică de 
presare a barelor de aluminiu specializată pentru componente ușoare pentru 
industria auto, cu sediul în Soest, Germania. 

În 2016, este preluată fabrica de aluminiu din Singen, Bodensee, specializată 
în „pro� le de înaltă precizie“ – compania mixtă LEAN Extrusions devine o 
� lială sută la sută HAI. 

În octombrie 2016, încep lucrările pentru noua hală de producție cu o lun-
gime de 200 de metri din Soest. Cu punerea în funcțiune a noii prese de bare 
de aluminiu, după încheierea fazei de probă de la sfârșitul anului 2017, grupul 
HAI are la dispoziție opt linii de extrudare în care sunt produse pro� luri de 
aluminiu de înaltă calitate. 

- Este bine cunoscut faptul că grupul HAI are fabrici în Austria, Germania și 
România. Cum s-a ajuns la deschiderea fabricii din Sântana și ce loc îl deține 
această fabrică în cadrul societății?

- HAI este specialist în materie de reciclare a deșeurilor de aluminiu. În Eu-
ropa de Est nu exista nicio societate profesională de reciclare activă în acest 
domeniu - � rst mover.

HAI Santana este cea mai mare fabrică de reciclare din cadrul grupului HAI 
� ind astăzi un pilon important al societății. În acest moment se a� ă în curs de 
elaborare un pachet suplimentar de investiții. În 2017/2018 se vor investi încă 
€ 5 mil. în extinderea locației.

- Evoluția acestei fabrici a reușit să îndeplinească așteptările?
- Inițial, criza ne-a lovit în plină implementare a proiectului și ne-a stricat 

startul. După 2-3 ani, performanța economică s-a stabilizat,iar acum este 
mulțumitoare.

- Vă rugăm să explicați cititorilor care nu au nicio expertiză în acest dome-
niu, ce anume implică reciclarea aluminiului.

- În materie de sustenabilitate, de protecție a mediului și alte tipuri de „am-
prente“ ecologice, aluminiul prezintă un bilanț excelent. E� ciența utilizării re-
surselor produselor devine evidentă atunci când întregul ciclu de viață este luat 
în considerare - de la extragerea metalelor, trecând prin prelucrarea de semifa-
bricate și produse � nite, până la utilizare și reciclare.

Spre deosebire de alte materiale, aluminiul poate �  topit în mod repetat pentru a 

obține produse de înaltă calitate. Nu există nicio diferență calitativă față de meta-
lul primar obținut din minereu de bauxită. Se protejează astfel resursele primare 
pentru nevoile generațiilor următoare. Prin urmare, nu este surprinzător faptul 
că trei sferturi din tot aluminiul produs în lume până acum, este încă în uz.

Reciclarea aluminiului necesită doar 5% din energia de care este nevoie pen-
tru producția primară de aluminiu. În plus, reciclarea reduce emisiile. 

Economia circulară începe cu circuite interne închise de valori� care. Astfel, 
rebuturile generate de prelucrarea aluminiului se întorc în proporție de aproa-
pe 100% în procesul de producție. Se recuperează și aluminiul din zgura gene-
rată în procesele de reciclare.

Sursă: GDA
Sursă: HAI

- La începutul activității majoritatea angajaților erau externi. Care este ra-
portul actual?

- La început colegii noștri din Austria au fost la fața locului pentru a asigura 
transferul de know-how. Astăzi, echipa din Sântana este formată în proporție 
de 100% din localnici! Doar funcțiile de holding care sunt asigurate central în 
Austria pentru toate locațiile nu sunt disponibile în Santana.

- O întrebare care nu poate �  ocolită se referă la temerile locuitorilor din 
Sântana, că fabrica de aluminiu ar polua mediul, orașul. Există riscuri?

- NU – este important ca lumea să știe că noi reciclăm aluminiu, nu îl produ-
cem.

Valori� căm metale vechi (rebuturi) și le topim pentru a obține produse noi. 
Acest proces este asigurat în întregul grup HAI cu cele mai noi echipamente 
care protejează mediul. În acest scop, este necesar doar 5% din consumul de 
energie necesar pentru procesul de electroliză pentru producția de aluminiu 
nou (mare consumator de energie electrică).

Gazele reziduale produse sunt trecute prin sisteme de � ltrare de ultimă 
generație, � ind complet inofensive apoi.  

Îndeplinim toate standardele, iar procesele noastre sunt gândite astfel încât 
să protejeze mediul în cea mai mare măsură posibilă. Cerințele impuse de lege 
sunt îndeplinite și depășite de multe ori.

În Sântana s-a investit în instalații și echipamente cu „best available techno-
logy“ (cea mai buna tehnologie disponibila) la construcția fabricii, iar pentru 
a sublinia acest fapt și a înlătura toate temerile, am instalat în mod voluntar o 
stație de măsurare a aerului în centrul orașului Sântana, unde valorile pot �  
citite la orice moment - iar acestea subliniază faptul că aerul � ltrat provenit din 
fabrică este complet inofensiv.

-Care sunt planurile de viitor pentru această fabrică?   
-Așa cum spuneam, noi cei de la HAI suntem foarte mulțumiți de evoluția 

locației din Sântana - și ne așteptăm la investiții și pe viitor în această locație
-  Un mesaj pentru cititori?
„Vă invităm să faceti parte din familia HAI!”. 

Interviu realizat de viceprimar Cornel Gligor

Altfel de valori Interviu cu d-nul Rob van Gils, asociat HAI Sântana

> pag.1

Spectacol concurs ,,Floare din câmpie”
Duminica 7 mai, ansamblul folcloric 

Busuiocul junior din Sântana a partici-
pat la spectacolul concurs ,,Floare din 
câmpie, organizat de Primăria și Casa de 
cultură Curtici. Busuiocul junior  a par-
ticipat în concurs cu : grup de dansatori, 
grup vocal și soliști instrumentiști. Pre-
miile pentru prestaţia lor au fost urmă-
toarele :

Purda Nicolas Loc I, acordeon grupa 
de vârstă 6-10 ani

Pam� loiu Alexandru Loc I, acordeon 
grupa de vârstă 11-14 ani

Grup vocal ,,Flori de Busuioc” loc I
Busuiocul junior Loc I , dansuri popu-

lare grupa de vârstă 11-14 ani
Felicitări și mult succes la viitoarele 

concursuri!
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CARICATURA LUNII

Căsătoriile lunii aprilie 2017
LEUCIUC ŞTEFAN şi STROESCU ANDREEA-CRISTINA

ARDELEAN MIREL-DANIEL şi BALINT MARIA-MĂDĂLINA
IOANOVICI PETRU şi ANDREICA ILEANA

PĂUNA GABRIEL şi MARTA MARIANA
BOTA COSMIN-LIVIU şi LUCA CODRUŢA

FERICIAN ROMEO-ADRIAN şi IOVA ADRIANA-FLORENTINA

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

BĂTRÎNUŢ FLOARE 
BUTAR ANA

 FERICEAN VALERIA 

BODEA IOAN 
JĂGER IACOB 

GABOR TODOR
 CORDUS ECATERINA

 KERESTELY ILONA

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 cur-
sul anului 2017, 50 de ani 
de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt 
în această situaţie sau care 
cunosc persoane în această 
situaţie ca până în data de 

23 iunie 2017,  să ia legătu-
ra cu consilierii din cadrul 
Compartimentului Cabinet 
Primar (clădirea primări-
ei, etajul 1) sau telefonic, la 
numărul 0257-462082. Ve-
nim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre 
persoanele care s-au căsă-
torit în alte localităţi și care 
acum au domiciliul stabil în 
Sântana.

  Primăria Sântana

Anunț 
important

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 24.04.2017 
,  având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de functii  și de organizare a aparatului 
de specialitate al primarului din cadrul primă-
riei orașului Sântana pentru anul 2017

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de functii  și de organizare a aparatului 
de specialitate al primarului din cadrul primă-
riei orașului Sântana pentru anul 2017

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Regulamentului de organizare și funcționare 
a Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență a orașului Sântana

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Re-
gulamentului de desfășurare a activităților co-
merciale în orașul Sântana.

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca-
lendarului activitătilor pe 2017 a Bibliotecii 
Orășenești ”Stefan Aug. Doinaș”

6.Proiect de hotărâre privind repartizarea 
imobilului situate pe str. N. Bălcescu, nr. 13, 
către d-na Vacariuc Nicoleta-Ioana 

7.Prezentarea raportului primarului privind 
starea economica, sociala si de mediu a orasu-
lui Sântana pentru anul 2016

8.Prezentarea rapoartelor consilierilor locali 

privind activitatea pentru anul 2016
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea pla-

nului de amplasament și delimitare cu propu-
nerea de dezlipire a imobilului situat în sânta-
na, str. Muncii nr. 120 a, evidențiat în CF nr. 
305065 Sântana

10.Proiect de hotărâre privind indexarea im-
pozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

11.Proiect de hotărâre privind vânzarea la 
licitație publică a terenului din Sântana, sat 
Caporal Alexa, evidențiat în CF. 306083 Sân-
tana cu nr. cad. 1393 și a terenului in Sântana 
sat Caporal Alexa, evidențiat în CF. 306865 
Sântana, nr. cad. 1392

12.Raport de evaluare a terenului identi� cat 
in CF. 301942 Sântana, nr. cad. 301942/Sânta-
na/Comlăuș, județul Arad

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
scoaterii din inventar a mijloacelor � xe si a 
obiectelor de inventar  conform inventarului 
general pe anul 2016  

14.Proiect de hotarare  privind insusirea si 
aprobarea inventarului bunurilor din dome-
niul public al orasului Sântana concesionate 
catre S.C. Compania de Apa Arad  

Primăria Sântana

Părinții copiilor cu dizabilități sunt rugați să 
se adreseze Centrului Scolar pentru Educatie 
Incluziva din Arad pentru înscrierea copiilor 

în clasa specială care funcționează începând 
de anul acesta la Școala Gimnazială Nr 2 din 
Comlăuș. Numar de telefon: 0257.280.291 
(Fix); 0257.280.301 (Fax)

Adresa: Strada Capitan Ignat 10, Arad, Arad
  Primăria Sântana

Anunț important

Invitație Maibaumfest 2017!

Avem  deosebita  onoare  de  a  vă  invita  să-
participaţi la sărbătoarea ,,Maibaumfest”, care 
va avea loc duminică, 28 Mai  2017, la Școala 
Gimnazială “Sfânta Ana”, strada Muncii, nu-
mărul 56,  secția germană.

Program:
-16:00 - întâlnirea perechilor  de dansatori, 

întâmpinarea oaspeţilor
-16:15 - de� larea prin oraș
-17:00 - dans tradiţional în jurul  pomului
-18:00 – licitaţia mieilor
-20:00 - alaiul conduce câstigătorii licitaţiei
Wir haben die Ehre, Sie zum Maibaumfest am 

Sonntag, dem  28. Mai 2017, herzlich einzuladen. 
Die Feier � ndet in der deutschen Abteilung der 
Sanktanna Schule, Muncii Straße 56, statt.

Programm:
-16:00 - Tre� en der Tanzpaare  und Empfang 

der Gäste 
-16:15 - Festzug durch die Gemeinde
-17:00 -Tanz um den Maibaum
-18:00 - Versteigerung der Lämmer
-20,00 - der Trachtenzug begleitet die Ge-

winner nach Hause

Mulțumim tuturor celor care au sprijinit 
școala de-a lungul timpului, iar pentru acest 
eveniment celor care au contribuit la realiza-
rea lui, în special părinților, elevilor și cadrelor 
didactice care duc mai departe spiritul inter-
cultural și dragostea de învățătură.      

Wir bedanken uns herzlich bei allen die un-
sere Schule im Laufe der Zeit unterstützt ha-
ben. Für die  heutige Veranstaltung danken 
wir allen die mitgewirkt haben, insbesondere 
den Eltern und Kindern, die den interkultu-
rellen Geist und die Liebe für das Lernen wei-
terführen und weiterleben lassen.

Eveniment intercultural sprijinit prin Proiectul
“Formare profesională prin conectare europeană’’
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- înaintea în� inţării pompierilor 
voluntari din Sântana, localnicii 
asigurau protecţia împotriva incen-
diilor, comandantul lor � ind Ștefan 
Oster, tatăl tâmplarului cu același 
nume;

- locuitorii Sântanei, în existenţa 
lor, au trecut prin grele încercări și 
necazuri: ciuma (1763), mari și de-
vastatoare incendii (1791, 1858), 
holera (1789, 1836, 1873), tifosul 
(1871, 1940), scarlatina (1874), dif-
teria (1887, 1893), gripa spaniolă 
(1918);

- în anul 1791, Comlăușul și Sân-
tana erau pe cale de dispariţie dato-
rită unui incendiu catastrofal care a 
lăsat intacte doar cinci case, făcând 
și numeroase victime, iar seceta și 
foametea din perioada 1794-1795 
au decimat populaţia rămasă fără 
adăpost din cauza incendiului;

 - acţiunea distrugătoare a incen-
diilor a determinat locuitorii Sânta-
nei să se organizeze într-o formaţie 
pentru ca incendiile să � e anihilate 
și, la 15 octombrie 1874, este ates-
tată documentar prima formaţie 
de apărare împotriva incendiilor, 
„Corpul pompierilor” la iniţiativa 
micilor meseriași germani din Sân-
tana (o dare de seamă a comitetului 
comitatului Arad menţionează exis-
tenţa formaţiunilor de pompieri la 
Sântana, Pâncota, Aletea);

- în anul 1858, cele două localităţi, 
Sântana și Comlăușul, sunt din nou 
mistuite de � ăcări, cad pradă focului 
gimnaziul, biserica, � ind arse com-
plet 640 de case în Sântana și 605 
case în Comlăuș, în ambele locali-
tăţi � ind distruse parţial peste 200 
de case. Arde chiar și icoana Maicii 
Domnului, existentă în biserica ro-
mano-catolică;

- spre sudul Sântanei, s-a format 
cartierul „Schmeltz”(„Untură”), care 
s-a numit astfel în urma incendiului 
din 1858, când Sântana a ars, după 
cum a� rmau localnicii, de la untura 
aprinsă în casa lui Anton Emeneth;

în anul 1910, pompierii din Sân-
tana sunt reorganizaţi de coman-
dantul Molnár Eugen (care a scris 
un regulament-statut de serviciu 
al pompierului din Sântana, Arad, 
1912), Ováry

Francisc (Revizor la CFR, ajutor de 
comandant), care alcătuiește o for-
maţie în Comlăuș și una în Sântana, 
formaţia (20-40 de membri), pom-
pieri care au participat la Arad la 
serbările organizate cu ocazia veni-
rii în orașul de pe Mureș a Majestăţii 
Sale Ferdinand I și a prinţului moș-
tenitor Carol;

- după Primul Război Mondi-
al, pompierii se reorganizează, în 

1920, comandantul lor � ind Robert 
Zimmermann, apoi Karl Wiesenma-
yer (avându-l ca adjunct pe Simon 
Gantner), Martin Hettmann, Franz 
Reibnagel (adjunctul său � ind Jakob 
Du� ner);

- în anul 1926, pompierii din Sânta-
na erau înregistraţi la tribunal și au 
hotărât să-și confecţioneze un dra-
pel, care din anul 1963 se găsește la 
Muzeul Naţional al Pompierilor Bu-
curești și are dimensiunea 155x100 
cm. Este confecţionat din mătase 
brocată, cuprinzând avers: insemnul 
pompierilor voluntari, două topo-
rașe încrucisate, coif, goarnă, scară, 
Sfânta Anna, 1926; revers: medalion 
și pictura Sf. Florian, patronul șva-
bilor din Sântana și patronul inter-
naţional al pompierilor;

-în anul 1928, pompierii din Sânta-
na au cumpărat de la formaţia pom-
pierilor din Arad o autopompă cu 
cărbuni. Formaţia a mai fost dotată 
cu 24 de căști de pompier, aduse de 
la Budapesta, și cu patru topoare de 
o� ţer;

- în anul 1947, pompierii se reor-
ganizează, � erarul Johann Auer (ac-
tiva în formaţie din anul 1929, 32 de 
ani � ind comandantul pompierilor, 
în slujba localităţii) devine coman-
dant (1946-1978), adjunct � ind Ște-
fan Oster, un bun specialist în pre-
venirea incendiilor. Bărbaţii, întorși 
de pe front, se alătură formaţiei lui 
Auer și Oster, aceasta ajungând la 80 
de membri care se pregătesc pentru 
prevenirea și stingerea incendiilor,

- până în anul 1950, la Caporal Ale-
xa comandantul pompierilor a fost 
Bătrân Iustin, după el comanda � ind 
luată de Popa Ioan cu membrii Mo-
torca Zam� r, Buda Gheorghe, Brad 
Ioan, Brad Gheorghe, Raţ Traian, 
Fluieraș Ioan, Gurban Dumitru, Li-
povan Teodor, Lipovan Traian, Blă-
gău Ioan, Porcolean Traian, Sas Ioan, 
Covaci Gheorghe, Buda Gheorghe 
(senior), Lazea Ioan, Moldovan Ioan, 
Lupaș Teodor, Igreţ Gheorghe, Brad 
Ioan, Porcolean Ioan, Mariș Ioan, 
Șerban Ioan, Șerban Gheorghe, Mol-
dovan Ioan, Lascu Ioan;

- formaţia pompierilor din Sântana 
a avut, în timp, denumiri ca „For-
maţia de Pompieri Rurali Comuna 
Sfânta-Ana”, „Serviciul Public de 
Pompieri Civili „Iohan Auer” Sânta-
na”, „Corpul Pompierilor Voluntari 
din Sântana” (pe ștampilă era scris și 
în germană), „Formaţia de Pompieri 
Voluntari Comuna Sântana” etc.;

- până în anul 1950, comandantul 
pompierilor din Comlăuș era Boroș 
Ioan, un localnic preocupat de pre-
venirea incendiilor, de a sfătui local-
nicii să-și apere avutul de dezastre;

în anul 1964, mașina pompierilor 
voluntari din Sântana (Praga I.M.B.) 

a fost condusă de Totterer Francisc, 
Korom Alexandru, Saladea Ștefan, 
la un concurs obţinând locul I pe 
regiune;

- în anul 1965, într-o duminică din 
26 octombrie, moara din Sântana a 
luat foc. Cu ajutorul pompierilor din 
Sântana, pompierilor militari din 
Salonta și Arad, focul este localizat, 
moara � ind salvată de la distrugere;

- pompierii sântăneni, în ajunul 
datei de 25 noiembrie (Sfânta Eca-
terina) organizau balul pompierilor, 
ocazie cu care fanfara pompierilor 
(fanfara mare era condusă de Teuber 
Iosif, iar cea mică, a tineretului, de 
Reinholz Iohann, Mayer Andrei, 
Wunderlich Ioan) cânta la petrece-
rea unde se dansa, se spuneau glu-
me, întâmplări pompieristice, se 
acordau premii;

- mașina pompierilor a fost condu-
să voluntar de șoferii Totterer Fran-
cisc, Steger Francisc, Măgulean Pe-
tru, Ocean Ionel, Boar Pavel, Negrea 
Ioan, în anul 1980, pompierii volun-
tari � ind Auer Ioan, Pal�  Alexandru 
(comandant pompieri), Oster Stefan, 
Eberlein Iosif, Henger Carol, Scha-
uer Ioan, Werstein Andrei,Totterer 
Francisc (șofer), Hönigesz Vida, 
Marksteiner Francisc, Knapp An-
ton, Budiu Cornel, Knapp Francisc, 
Höniges Iosif, Pal�  Arcadie, Auer 
Ștefan,Wunderlich Ioan, Franch 
Horst, Ackermann Leopold, An-
ghel Ioan, Weisenburger Ferdinan-
dt, Faulhaber Anton, Kohler Va-
lentin, Zimmermann Carol, Draia 
Viorel, Geizer Ioan,Todoruţ Ilie, 
Frack Anton, Franck Gerhardt, Blei-
zi� er Anton, Burger Ioan, Krieb 
Iosif, Schmidt Mihai, Henger Re-
inhardt, Bulboacă Pavel, Höniges 
Iosif, Bologny Mihaly, Mezei Emeșe, 
Zimmermann Francisc, Ackermann 
Ecaterina, Ackermann Iosif, Rein-
hardt Mihai, Merk Francisc, Matei 

Dinu, Mișcoi Cornel, Zimmermann 
Iosif.;

- în data de 11 septembrie 1983, 
comandantul pompierilor pe ţară, 
generalul maior Briceag Gheorghe, 
acordă Formaţiei de pompieri Sân-
tana o diplomă pentru locul II pe 
ţară pentru rezultatele de excepţie 
obţinute în acest an și în anii ante-
riori;

- din anul 1977, la conducerea 
formaţiei civile de pompieri din 
Sântana vine Alexandru Pal�  (era 
pompier încă din anul 1955), iar din 
anul 2009 conduce formaţia domnul 
Mișcoiu Ioan;

- în luna mai 1992, formaţia de 
pompieri din Sântana este vizitată de 
conducerea T.H.W. din Germania;

- în anul 2006, mașina pompieri-
lor voluntari din Sântana (Mercedes 
Benz)a fost condusă de Boar Pavel, 
Mișcoiu Ioan, Tăutan Ionel, iar pom-
pierii au avut un sindicat al lor;

- șeful Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă (în� inţat la 20 de-
cembrie 2005) este numit Vuiciu Ale-
xandru Raoul, care la data de 8 aprilie 
2013, a ocupat postul prin concurs, 
locul � ind vacant ca urmare a pensio-
nării domnului Pal�  Alexandru;

- în data 9 martie 2014, Asociaţia 
„Valores”-ajutor tineret și cultură- 
Neumarkt, Germania, a donat servi-
ciului voluntar din Sântana o auto-
specială marca „Magirus Deutz”, cu 
o capacitate de 2500 l apă;

- pompierii voluntari din Sântana, 
acei oameni minunaţi care pleacă la 
stingerea incendiilor cu expresii ca 
„Doamne ajută!”, „Cu Dumnezeu 
înainte!”, „Cu ajutorul Domnului 
în slujba omului!”, „Așa să ne aju-
te Dumnezeu!” etc. se întorc acasă 
obosiţi, dar cu su� etul împăcat că 
și-au făcut datoria : „Am făcut-o și 
pe-asta!”;

Profesor, Gheorghe Sinescu

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
 DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

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

SCLEP Sântana

Ştiaţi că…



CMYK
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Cu sprijinul 
Primăriei și al Consiliului 
Local Sântana, al Forumu-
lui Democrat al Germanilor 

din România - � liala Sân-
tana, al Centrului Cultural 
Banat-Ja Arad, al Liceului 
Tehnologic „Stefan Hell” - 

Sântana, Clubului Copiilor 
din Sântana, al Ansamblului 
„Busuiocul” - Sântana ș.a. a 
putut �  transpus în realitate 
acest gând. Fără invitații și 
participanții care și-au adus 
aportul activitatea n-ar �  
avut succes. Chiar și vremea, 
neprielnică până cu puține 
ore înainte de începere, și-a 
trimis razele calde de soare. 

Programul a reunit momen-
te artistice, recitaluri muzi-
cale, dansuri, expoziție de 
colaje și picturi , atelier de 
pictură pe față (la care au lu-
crat elevele noastre: Yasmin 
Enachi, Iulia Jurca, Bianca 
Nicola din clasa a VIII-a G 
și Gabriela Schintee din a 
X-a B), desen pe asfalt, dis-
cursuri, iar la � nal s-a for-

mat un lanț luminos din lu-
mânări aprinse. Amatorii au 
avut ocazia să guste, gratuit, 
o porție de gulaș. 

Voluntarilor cu su� et cald, 
a� ați în culisele evenimen-
tului, care au ajutat la buna 
desfășurare, le revine un căl-
duros: MULȚUMIM!

Prof. Melania Raab

FRIEDENSFEST -Festivalul 
pentru Pace și Unitate Ediția I-a

> pag.1

P r o i e c t e  a l e  o r a ș u l u i  î n  p l i n ă  d e s f ă ș u r a r e !
În Sântana a demarat proiectul de extin-

dere a canalizării pe câteva din străzile care 
nu au fost cuprinse în prima fază de intro-
ducere a canalizării. S-a început cu strada 
Bicazului, stradă cuprinsă în programul 
guvernamental de asfaltare PNDL, care 
nu a putut �  asfaltată tocmai pentru că pe 
porțiunea cuprinsă între străzile Muncii și 
Căprioarei nu exista canalizare. 

În prima parte a anului, pe lângă lucrările 
obișnuite de întreținere a drumurilor și a spațiilor 
verzi,  pe teritoriul orașului s-au desfășurat și di-
verse lucrări de construcții. 

În Caporal Alexa a continuat proiectul de construire 
a capelei din cimitirul ortodox, construcție ajunsă la 
stadiul de acoperiș și care va �  � nalizată în vara aces-
tui an.

Tot în Caporal Alexa se execută lucrări de reparații 
la gardul căminului cultural. 

Prin � rma consiliului local s-a reparat 
acoperisul, gardul și fațada clădirii în 
care a funcționat până anul trecut po-
litia orașului și a demarat procesul de 
reparații trotuare.  

Continuă lucrările de construcție a grădiniței de pe 
strada Muncii. În scurt timp va începe amenajarea 
spațiului exterior: terenurile de joacă și sport, parcare, 
gard etc.


