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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

În primul rând, feli-
citari pentru titlul de 
campion. 
-Cum a fost concur-

sul? Cine te-a pregătit?

-Concursul nu a fost 
foarte greu datorita fap-
tului ca am fost pregătit 
și am fost concentrat,  
iar pentru concursul de 

Kata m-a pregătit dom-
nul profesor Mureșan . 
-Ce sau cine te-a con-

vins să urmezi acest 
sport?
Nimeni nu m-a con-

vins să fac sport deoare-
ce îmi doream eu foar-
te mult pentru ca iubesc 
sportul .

Gândurile mele se îndreaptă spre 
toţi sântănenii, cărora le doresc ca 
aceste S� nte Sărbători să-i găsească 
alături de cei dragi, în fericire și bel-
șug, să-și păstreze spiritul tolerant și 
dorinţa de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a 
fost un an  pe parcursul căruia noi, 
cei din  administrația locală, am de-
pus toate eforturile pentru găsirea 
soluțiilor optime de implementare a 
unor proiecte necesare pentru dez-
voltarea orașului. 

Am ținut cont atât de nevoile de 
dezvoltare din Sântana, cât și din Ca-
poral Alexa, încercând o prioritizare 
cât mai e� cientă a cheltuielilor desti-
nate investițiilor, luând în considera-
re acoperirea unei palete cât mai largi 
de activități bene� ce comunității 
noastre locale

S-au depus toate eforturile pentru 
buna administrare a orașului în con-
textul economic al acestui an, motiv 
pentru care sperăm că dumneavoas-
tră, cetățenii, sunteți mulțumiți de 

ceea ce am putut realiza în acest an ce 
se apropie de � nal. Un an în care, în 
calitate de primar, am avut o colabo-
rare bună cu domnul viceprimar, cu 
aparatul administrativ al Primăriei și 
Consiliul Local, cărora le mulțumesc  
pentru susținere și alături de care 
doresc să avem și pe pacursul anului 
2017 un climat de bună înțelegere în 
oraș, căci doar astfel putem progresa 
ca și comunitate locală.

Îmi doresc ca anul 2017 să � e un 
an în care vom consolida ceea ce am 
început, continuând eforturile de 
modernizare în Sântana și Caporal 
Alexa. În egală măsură îmi doresc să 
� e un an plin de începuturi trainice 
pentru viitor, un viitor pe care să îl 
clădim împreună și tot împreună să 
ne bucurăm de el.  

Vă transmit tuturor un Crăciun fe-
ricit, sărbători pline de optimism, în-
credere și sănătate și un An Nou plin 
de bucurii! 

La Mulți Ani!
Primar Daniel Tomuța

Sărbători fericite alături de cei dragi!

Primar 
Tomuța Daniel

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă în 
casele dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire! Fie ca 

lumina sărbătorilor să vă acopere sufl etele de bucurie și să vă 
călăuzească pașii spre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite alături de cei dragi!

La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Ziua Națională a României
sărbătorită cu fast la Sântana

 1 decembrie 1918 reprezintă eveni-
mentul principal din istoria României, 
datã la care Marea Adunare de la Al-
ba-Iulia voteaza unirea Transilvaniei 
cu România, totodată cerându-se un 
singur stat naţional. 

Legea Unirii a fost rati� cată prin de-

cret de lege, la 11 decembrie 1918 de 
cãtre regele Ferdinand, � ind votatã de 
Adunarea Deputaţilor în ședinta din 
29 decembrie 1919.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încu-
nunează deci lupta românilor tran-
silvăneni pentru Unitate Naţională, 
marcând momentul creării României 
Mari, situându-se în continuarea pre-
cedentelor acţiuni unioniste ale fraţi-
lor români din Basarabia (27 martie 
1918) și Bucovina (15 / 28 noiembrie 
1918). 

Poporul român a știut atunci să va-
lorifice admirabil conjunctura inter-
naţională favorabilă creată în urma 
Primului Război Mondial și a des-
trămării imperiilor Ţarist și Austro-
Ungar. >>> pag.8

Altfel de valori
Interviu cu Gabriel Căbulea,

campion național la Kata- Judo

În acest număr al zi-
arului vă aducem în 
prim-plan un campion 
național! Nimeni altul, 
decât sântăneanul Ga-
briel Căbulea, care a de-
venit campion național 
la Kata.
O performanță de 

mare rezonanță sporti-
vă, atât pentru campio-
nul orașului nostru, cât 
și pentru judo-ul sântă-
nean!

> pag. 4

Caravana tradițiilor de iarnă

Colinde, daruri, bunătate - este spi-

ritul Crăciunului, Marea Sărbătoare a 

Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Sântana a intrat în acest spirit prin 
organizarea unui festival al colin-
dului la Căminul Cultural din Satu 
Nou, intitulat sugestiv „Caravana 
Tradițiilor de Iarnă”, în cadrul căru-
ia pe scenă au urcat reprezentanți de 
seamă ai folclorului, care au venit a 
ne colinda acum, în preajma Crăciu-
nului, dintre artiștii prezenți amin-
tind pe Lucian Drăgan cu formația, 
grupul de colindători „Lerui Ler” 
din Arad, orchestra „Mărunțelul”- 
dirijor Liviu Birta, soliștii vocali Ale-
xandra Drăgan și Lucian Drăgan JR., 
precum și îndrăgitul interpret Ma-
rius Ciprian Pop. > pag. 5



    DECEMBRIE 2016                        SÂNTĂNEANUL pag. 2

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

Mesaje de sărbători!
”Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor și  datinilor 

strămoșești să vă găsească la ceas de bucurie alături de oaspeții 
cei dragi cu ușa inimii deschisă pentru speranță, bucurie și lu-
mină. Să � m mai buni și să privim înainte cu încredere, știind 
că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va �  presarat 
cu împliniri.”

Parohia Santana II
Pr. Paroh Ioan Crainic, Diac. Adrian Crainic

Am Himmel leuchtet der Weihnachtsstern hell und 
klar,
Wir wünschen der ganzen Stadt Sanktanna ein frohes 

Fest und ein gutes Neues Jahr!
Pfarrer Ladislau Bariak.

Când ultimele fi le cad, din mii de calendare, se aprind 
steluţe-n brad, ca semne de mare sărbătoare.
Când toţi urează celor dragi, cuvinte de mărire la fel 

vă dorim şi noi „La mulţi ani cu fericire”
Părintele Ladislau Bariak.

Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură
Centrul local Sântana

Transmitem  tuturor colaboratorilor şi fermierilor ca 
spiritul blând al Sfi ntelor Sărbători să ningă doar bucurie 
şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine!

 Sărbători Fericite şi La mulţi ani!

Biserica Creștina Penticostala Filadelfi a,
Urează tuturor creștinilor din Santana, un Crăciun bi-

necuvantat. Fie sărbătoarea nașterii Mantuitorului nos-
tru Isus ,un prilej de bucurie,pace si unitate.
Dumnezeu sa binecuvanteze orașul Santana.

Pastor:Aurel Ardeu

În prag de sărbători, vă dorim ca bucuria sfântă a  Naş-
terii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou şi Bo-
tezului Domnului să vă aducă pace şi sănătate, lumină 
şi ajutor, pentru a trăi viaţa ca dar al lui Dumnezeu, pre-
cum şi tradiţionalele urări ,,Sărbători fericite!” şi ,,La 
mulţi ani!”

Pr. Nicolae Rădulescu
Parohia Sântana I 

Iubiți creștini!
În zilele acestea sărbătorim nașterea Domnului Isus 

Hristos. Este mai mult decât o zi de naștere. Este vorba 
de o trimitere și o venire. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul, 
din cer pe pământ, pentru a împlini mântuirea noastră. 
„M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia 
celui ce M-a trimes.” (Ioan 6:38). Sărbătoarea este o îm-
plinire a profețiilor (Genesa 3:15; 49:10; Nr. 24:17; Isa-
ia 7:14; 9:6; Mica 5:2). Mai mult decât atât, sărbătoarea 
este și o întrupare. Numai Domnul Isus există dintot-
deauna cu Tatăl. Ioan 1:18 spune: ”Nimeni n-a văzut 
vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” Nașterea Lui 
este una cu totul specială și unică. Doar El vine din fe-
cioară, fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. De aici și ro-
lul Său de Unic Mântuitor. Nu există o altă cale de a 
ajunge la Dumnezeu, decât prin Fiul, prin Isus și lucra-
rea Sa (F.A. 4:12).
Noi, Biserica Creștină Baptistă „Betesda” din Sântana, 

vă dorim tuturor Sărbători binecuvântate! Fie ca Isus, 
Cel înălțat în slavă, dar care a fost pe pământul nos-
tru și a murit și înviat pentru a ne salva, să vă de bu-
curii și fericire. Fie să-L sărbătorim doar pe El în ini-
ma noastră, prin credință, pocăință, evlavie, bunătate și 
dragoste dăruitoare. Să-L cinstim cum se cuvine. ”Cine 
nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a tri-
mis.” (Ioan 5:23).
De asemenea, cu ocazia trecerii dintre ani, vă facem și 

urarea La mulți ani! Istoria omenirii se îndreaptă către 
un sfârșit al ei, cel al revenirii Domnului Isus Hristos. 
Mulțumim pentru anul 2016, pe care Dumnezeu ni l-a 
dat. Pacea lui Hristos, harul lui Dumnezeu și prezența 
Duhului Sfânt să ne însoțească și în anul 2017, care ne 
stă în față. „Din El, prin El și pentru El sunt toate lucru-
rile. A Lui să fi e slava în veci! Amin.” (Romani 11:36).

Cu stimă și respect, 
păstor Ioan Mirăuțe

Bunul Dumnzeu ne-a învrednicit și în anul 
acesta, să trăim din nou împlinirea vremii 
când Fiul Tatălui a venit la noi, făpturile, adu-
când în dar anunțul că taina cea din veac as-
cunsă s-a împlinit. Și primul lucru pe care-l 
face Dumnezeu - Tatăl prin îngeri la Nașterea 
Lui este o declarație de reconciliere, transmi-
să printr-un glas de dincolo de hotarele lumii 

noastre. Cheamă omenirea sa-L slăvească pe 
Dumnezeu!

Să � e pace pe pământ!Să � e bunăvoire între 
oameni! Să răspândim, să cântăm, să propovă-
duim în această zi sfântă a Nașterii Domnului 
darul dumnezeiesc.Vă dorim sărbători fericite!

Parohia Comlăuş, 
Pr. Ioan Vand, Pr. Lucian Ștefănuț

Nașterea Mântuitorului să vă aducă bucurie în sufl et!

Cu ocazia Sfi ntelor Sărbători ru-
găm pe bunul Dumnezeu să reverse 
darurile Sale cele bogate,urându-vă 
multă fericire, pace, sănătate, unita-
te și un călduros La mulți ani!

Pr. Liviu Pamfi loiu

Sărbători Fericite... si-atât!
Ori de câte ori sărbătorim Crăciunul, mă 

gândesc la cât de mult trebuie să-L fi  costat 
pe Dumnezeu, Sărbătoarea noastră. Pentru că 
ce cheltuim din al nostru, cheltuim pentru noi. 
Sunt capricii, tradiții colaterale Sărbătorii.
Dar Dumnezeu, pentru a avea noi un mo-

tiv asa de mare ca să sărbătorim, s-a cheltuit 
pe El. Atât au costat Sărbătorile noastre. To-
tul. Mai mult de atât nu se putea da. El, Dum-
nezeu, înghesuindu-se în spațiul şi în timpul 
nostru. El ne-cuprinsul încorsetat în limitele 
noastre umane.
Am auzit recent că un copil ar fi  murit în 

brațele lui Moș Crăciun. Toți vom muri oda-
tă, dar e mai frumos să mori in bratele lui Ii-
sus Hristos.
Să stăm mai departe de brad, si mai aproape 

de Iisus. Mai departe de mese, și mai aproape 
de iesle. Mai puțin în uşă şi mai mult pe la uși. 
Mai puțin Tele-vizionar, şi mai aproape cu su-
fl etul de Sanctuar.
Cum ni s-ar  părea Crăciunul daca ni s-ar  

luat toate elementele  decorative, toată fala 
culinară? Am crede că a reînviat Ceaușescu. 
Însă, această Sărbătoare nu are de a face cu 
bugetul nostru. L-a costat pe El tot. E plătit 
totul pentru tot restul vieții noastre.
Aşa că și dacă ai, şi dacă n-ai; Sărbătorile 

Nașterii Domnului Iisus tot fericite sunt. Că 
pe El nimeni nu ți-L poate lua. Și dacă nu ai 
nimic altceva de Sărbători decât pe Iisus, ai 
totul.
Sărbători Fericite! An nou Binecuvântat ori-

cărui sântănean!
Nelu Popelea

Caravana tradițiilor de iarnă
În cadrul aces-

tui concert de colinde orga-
nizat cu sprijinul Consiliu-
lui Județean Arad, pe scena 
Căminului Cultural au urcat 
interpreți consacrați veniți 
anume la Sântana pentru a 
colinda, pentru a susține un 
spectacol de mare rezonanță 
artistică. 

Totul, la inițiativa primarului 
Daniel Tomuța, care a dorit ast-

fel să avem în oraș un festival al 
colindului și folclorului româ-
nesc prin care să ne bucurăm de 
apropierea Crăciunului!

Nimic nu este mai frumos ca 
în această perioadă din an să 
auzim și să cântăm chiar noi 
frumoasele colinde românești 
pe care nu le întâlnim decât 
în preajma Sărbătorii Nașterii 
Mântuitorului.

Am avut astfel plăcerea de 
a auzi la Sântana cele mai 
frumoase colinde tradiționale 
românești, interpretate într-
un mod autentic. Fiecare 
colindă parcă te-a pătruns la 
su� et atunci când ai auzit-o, 
te-a făcut să simți cu adevărat 
spiritul Crăciunului.

O seară a folclorului și 
colindului românesc - așa s-ar 

putea intitula minunata seară 
în care colindul a răsunat în 
orașul nostru.

>>> pag.1

La Betleem colo jos 
Cerul arde luminos 

Preacurata 
Naşte astăzi pe Hristos 

Naşte-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata 
Stă şi plânge-ncetișor 

N-are scutec de-nfășat 
Nici hăinuţe de-mbrăcat 

Preacurata 
Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 
Scutecele noi ţi-om da 

Preacurata 
Pentru prunc a-l înfăşa

A sosit vremea colindelor!
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Anotimpul rece aduce cu sine, pe 
lângă schimbări climatice, o serie 
de situaţii care presupun și necesi-
tatea asigurării unor măsuri de re-
ducere și înlăturare a riscurilor de 
incendiu.

  Aceste simple măsuri trebuie 
întreprinse după cum urmează:

•Verifi caţi sobele, centralele ter-
mice și coșurile de evacuare a fu-
mului și gazelor � erbinţi, pentru a 
preveni eventualele incidente cau-
zate de defecţiuni tehnice și evita-
rea inhalării de fum și gaze toxice;

•Utilizaţi mijloacele de încălzi-
re fără defecţiuni sau improvizaţii 
pentru încălzirea locuinţelor;

•Nu suprasolicitaţi sobele, mijloa-
cele de încălzire și instalaţia electri-
că din locuinţa dumneavoastră sau 
de la locul de muncă;

•Economisiţi combustibilul pen-
tru încălzit, dacă este necesar, 

menţinănd temperatura mai redu-
să decît în mod normal; închideţi 
temporar alimentarea cu căldură în 
anumite camere din locuinţa dum-
neavoastră;

•Amplasaţi mijloacele de încălzire 
departe de materialele combustibile;

•Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi dea-
supra trotuarelor pietonale;

•Protejaţi de ger persoanele în vîr-
stă, copii, femeile gravide și pe cei 
cu probleme de sănătate din antu-
rajul dumneavoastră;

•Atenţionaţi autorităţile locale cu 
privire la persoanele fără adăpost 
pe care le întîlniţi sau despre care 
aveţi cunoștinţă:

•Echipaţi-vă corespunzător auto-
vehiculul pentru circulaţia în con-
diţii de iarnă (anvelope speci� ce se-
zonului rece, lanţuri antiderapante, 
lopată, săculeţ cu nisip);

•În cazul producerii unei situaţii 
de urgenţă apelaţi la  serviciul de 
urgenţă 112

S.V.S.U. Sântana

În atenția cetățenilor!
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite 

în perioada sărbătorilor de iarnă vă informăm 
asupra câtorva aspecte legislative care regle-
mentează și sancţionează regimul de deţinere, 
comercializare și folosire a articolelor pirotehni-
ce, după cum urmează :

Pentru a putea deţine, comercializa, trans-
porta și folosi articole pirotehnice, persoanele 
juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din 
partea inspectoratului teritorial de muncă și de 
la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza căro-
ra își desfășoară activitatea, după caz.

Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte persoane ju-

ridice autorizate decât articole pirotehnice din 
clasele/categoriile pentru care au fost autoriza-
te;

b. nu pot comercializa către populaţie articole 
pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. 
Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 
pot �  comercializate către populaţie tot timpul 
anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice 
de divertisment din categoriile 3/F3 și 4/F4 este 
permisă numai în condiţiile în care există acor-
dul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii 
de urgenţă judeţean sau, după caz, al munici-
piului București și avizul inspectoratului jude-
ţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului București, pe a cărui rază 
se execută jocurile respective.

Persoanele � zice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, 

importa, folosi sau executa orice altă operaţiu-
ne cu articole pirotehnice din clasele/categoriile 
2-4, P.2 și T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din 
clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le 
pot confecţiona, importa sau comercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice
 SE INTERZICE în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepţia perioa-
delor autorizate, precum și a evenimentelor de 
interes local, naţional sau internaţional, în baza 
aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construc-
ţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri și la mai 
puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instala-
ţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de 
depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau 
solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută 
de reglementările în vigoare pentru obiectivele 
chimice și petrochimice ori pentru alte obiective 
care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de 
alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pie-
tre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei ru-
tiere, pe aleile pietonale și în spaţii deschise cu 
aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată și cu 

modi� cările ulterioare
Constituie infracţiune și se pedepsește cu în-

chisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efec-

tuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din 

categoriile 1 și PI către persoane care nu au îm-
plinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a artico-
lelor pirotehnice destinate a �  utilizate de către 
pirotehnicieni.

Primăria Sântana

Spre Informare

Un cămin pentru cei vârstnici

-Vă doriţi o bătrâneţe liniştită, confor-
tabilă şi fără griji?
-Doriţi să vă ştiţi părinţii în siguranţă şi 

bine ingrijiţi?
 Dacă DA, atunci vă rugăm să vă adre-

saţi cu cea mai mare încredere Cămi-
nului pentru persoane vârstnice „SENI-
OR”, din localitatea Dorobanti nr 290, 
judeţul Arad, în care vă oferim:
- Cazare in 8 camere fi ecare cu 2 paturi 

cu grup sanitar propriu, televizor, cablu, 
internet..
- Asistenţă medicală permanentă; su-

praveghere în administrarea medica-
mentaţiei.
- Avem bucatatrie proprie si asiguram 

3 mese principale; pâine, lapte, iaurt, 
fructe şi ceai la discreţie.
- Asigurăm meniu diferit în funcţie  de 

afecţiuni: diabet; hipertensiune; gută; 
boli renale; ciroză; ulcer; etc.
- Activităţi diverse şi acces la internet, 

skype, e-mail sau telefon pentru comu-
nicarea cu aparţinătorii. 
-Activităţi de întreţinere în care se asi-

gură   manichiura / pedichiura, coafat, 
tuns.
- Acces gratuit la băile termale din lo-

calitate în vederea recuperării balneofi -
zioterapeutice.
- Garantăm: confort, linişte şi atmosfe-

ră prietenoasă. făcându-i pe seniori să 
se simtă ca acasă.
- Primim persoane vârstnice şi pentru 

perioade scurte de timp.
Ce este mai important pentru dumnea-

voastră: să aveţi totul asigurat la bătrâ-
neţe sau să staţi în nelinişte după o via-
ţă de muncă? 

Ce se va întâmpla cu dumneavoastră 
peste câţiva ani, cine o să vă îngrijeas-
că şi cum? 

Atuurile noastre:
- În costurile lunare asigurăm abso-

lut tot: gazduire; îngrijire; hrană; costul 
medicamentelor; pampers; administrare 
tratament; deplasare la medic si pentru 
investigatii medicale; întocmirea dosa-
rului pentru încadrare în grad de handi-
cap; îmbracaminte; încălţăminte; comu-
nicarea cu aparţinătorii etc 
- Ne afl ăm într-o localitate liniştită cu 

spaţiu verde şi ştrand cu apă termală cu 
acces gratuit pentru seniori.
- Persoana vârstnică are  posibilitatea 

de a rămâne singură în cameră contra 
unei taxe suplimentare.
- Avem dotarea necesară pentru a răs-

punde nevoilor persoanelor vârstnice şi 
a le uşura viaţa cum ar fi : fotolii rulante, 
scaune de baie, echipamente de ridicare 
a persoanelor vârstnice, etc.
- Unitatea este construită şi dotată în 

conformitate cu normele în vigoare la 
nivel european.
- Avem echipă multidiscliplinară per-

formantă cu experienţă în problematica 
persoanelor vârstnice.
- Costurile lunare sunt diferite în func-

ţie de gradul de dependenţă. 
- Pentru seniorii cu venituri mici şi fără 

aparţinători vom găsi soluţii individua-
lizate de plată.
Pentru informaţii suplimentare contac-

taţi: 
dr. Dorin Bătrîn tel 0744560967.

Facebook: caminulsenior.
Email: caminulsenior@yahoo.com

Căminul pentru persoane vârstnice ”SENIOR”

Succes deosebit 
pentru produsele tradiționale din Sântana

 La inceptul lunii decembrie 2016 , la Buxelles , la 
PARLAMENTUL EUROPEAN , in cadrul unei expozitii or-
ganizate in scopul promovarii produselor traditionale 
romanesti , am avut deosebita bucurie   ca impetiturile 
de la SC Romimplet SA sa � e selectionate si sa partici-
pam  cu peste 40 de modele de impletituri din rachita 
care, in buna parte sunt realizate de maini măiestre la 
atelierul de la Santana al SC Romimplet SA ,  de mesteri 
ca Serban Victoria. Fericean Ioan, Nistor Carmen , care isi 
iubesc meseria. La Santana  arta impletitului este  o ve-
che traditie de peste 45 de ani , pastrata de la localnicii 
de nationalitate germana .

 Dupa aproximativ 30 de ani de actvitate, 100 % pen-
tru export, a inceput declinul prin pierderea plantatiilor 
de rachita , cresterea costurilor si pentru mica industrie, 
respectiv eliminarea de pe piata externa datorita pretu-
lui nostru mare. Rand pe rand unitatile de impletuturi 
din judet si tara au inchis . Putine sunt atelierele si aces-
tea foarte mici, care mai exista in tara .

 Am perseverat stiind ,  ca-n viitor se va trece si-n tara 
noastra de la plastic la natural . Dar a durat mult .

Am creat mii de produse noi pentru a cuceri piata interna.
Contributia mare la crearea acestor modele si-au 

adus-o apoi clienti nostri din toata tara, mainile mă-
iestre ale impletitorilor, care au invatat meseria si de la 
impletitori a� ati  actualmente la pensie, cum ar �  Mihet 
Viorica, Igna Elisabeta s.a.

   Impletiturile de la Santana le veti regasi pentru ex-
punerea  produselor  de patiserie din peste 100 maga-
zine mari din  tara. Fiind apreciate si pe piata externa , 
speram sa reinvie aceasta meserie pe care noi  am in-
cercat s-o pastram  cu multe sacri� cii  din partea celor 
care i-au fost � deli si care in urma rezultatelor obtinute 
isi asteapta rasplata  binecuvenita prin comenzi unicat 
platite la valoarea lor reala .

Vom sprijini, la solicitare, atelierele-scoala in meseria 
de impletitor si vom promova produsele realizate in ca-
drul acestora.
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CSŞ LPS Bihorul, 
JC Liberty şi DJST 
Bihor au organizat 
prima ediţie a tur-
neului internațional 
Memorialul Ionel 
şi Valentin Buşa-
nu. Concursul a reu-
nit la start circa 150 

de sportivi, repre-
zentând 15 cluburi 
din România, Serbia 
şi Ungaria. În con-
cursul de la Oradea, 
echipa de judo a clu-
bului Unirea Sântana 
condusă de antreno-
rul Ianțoc Alexandru 

Sorin a reușit la fi nal 
să ocupe 3 pe echipe, 
în urma rezultatelor 
individuale ale spor-
tivilor: Onețiu Bog-
dan (locul 2), Dobra 
Claudiu (locul 1),Tu-
duce Anamaria (lo-
cul 2), Mărgărit Ro-
xana (locul 2), Țârle 
Nicolae (locul 2), 
Galis Oliver (locul 3
 În clasamentul pe 

echipe, JC Liberty 
CSŞ LPS Bihorul s-a 
clasat pe locul 1, ur-
mată de CS Druma-
rul Bistriţa, respectiv 
ASC Sântana şi Par-
tizan Kikinda (Ser-
bia).
De asemenea, echi-

pa a mai partici-
pat  și la Concur-
sul internațional de 
la Pecica în data de 
17 decembrie 2016, 
obținând locul 3 pe 
echipe, prin: Do-
bra Claudiu-locul 3, 
Onețiu Bogdan-lo-
cul 2, Țârle Nicolae-
locul 3, Galiș Oliver 
-locul 3, Mărgărit 
Roxana -locul 1,Creț 
Denisa- locul 2, Creț 
Alin - locul 2

Altfel de valori
Interviu cu

 Gabriel Căbulea,
campion național 

la Kata- Judo
- La ce vârstă ai în-

ceput să practici judo?
- Practic  Judo de la 13 ani. 
- Cum te-a schimbat judoul?
- Judo-ul m-a schimbat în bine, mi-a 

schimbat comportamentul. 
- Care sunt, în opinia ta, calitățile 

pe care trebuie să le aibă un sportiv?
- Dorința și perseverența.
- Ce antrenor te pregătește și care 

sunt sfaturile pe care ți le-a dat?
- Am fost antrenat de domnișoara 

Budiu Anamaria, ea m-a sfătuit să 
practic Kata, acum sunt antrenat de 
domnul Mureșan, el mă antrenează 
pentru Kata.

- Cine este modelul tău în viață? 
Dar în ceea ce privește lumea spor-
tului?

- Modelule meu în viață este tatăl 
meu și în lumea sportului este Fabio 
Basile.

- Ce sentiment ai avut atunci când 
ai urcat pe podium, meritele � indu-
ți astfel recunoscute?

- În momentul acela nu îmi venea 
să cred  că am caștigat locul 1 .

-  Care sunt planurile tale de vii-
tor? 

- Să continui cu sportul de 
performanță în continuare și să am 
tot mai multe rezultate bune

-  Vrei să transmiți ceva colegilor, 
cititorilor?

- Dacă muncești pentru ceea ce îți 
dorești, într-un � nal vei reuși.

>>> pag.1

O ,,Săptămână de colinde ‘’, la Sântana
Tradiţia colindelor la Sântana a continuat şi în 

acest an, prin participarea numeroaselor grupuri 
de colindători formate din elevi, cadre didactice, 
instituţii şi coruri  ale Bisericilor ortodoxe şi neopro-
testante. De asemenea, am avut invitaţi speciali prin 
participarea Corului Sfântului Maxim Mărturisitorul 
Arad și a Corului Trifon Lugojan Arad. 

Spectacolele de colinde au avut loc în holul 
Primăriei, colindătorii � ind apoi  răsplătiţi cu mici 
cadouri. Pentru toţi participanţii organizatorii au 
asigurat ceai şi vin � ert .

Primăria Sântana multumeşte tuturor colindătorilor 
dar şi publicului participant la colinde.

Sărbători fericite!

A venit iarna la Sântana!

Prezența zăpezii la Sântana în ultimii ani a de-
venit atât de rară încât zăpada căzută la mijlo-
cul lunii decembrie poate fi  considerată un eve-
niment demn de a fi  semnalat în ziar.

Succese  pentru judocani
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Vremea capricioasă, în spe-
cial vântul care în ultimii ani 
parcă bate mai cu putere, ne 
obligă să fi m foarte atenți 
la arborii care cresc pe raza 
orașului. Furtuna care s-a abă-
tut asupra județului în pri-
ma parte a lunii decembrie 
a rupt mai mulţi stâlpi şi co-
paci, din care unii s-au pră-
buşit pe partea carosabilă a 
drumului județean care face 
legătura dintre municipiul 
Arad şi comuna Şiria. Pen-
tru a preîntâmpina potențiale 
accidente dar și în scop es-
tetic, primăria orașului nos-
tru intreprinde ori de câte ori 
este nevoie acțiuni de toaleta-

re a arborilor de pe domeniul 
public. Vă reamintim toaleta-
rea făcută în parcuri, pe dru-
mul ce duce către localitatea 
Zimand sau a castanilor de pe 
strada Ghioceilor. Recent a în-
ceput o nouă acțiune de acest 
gen în cadrul căreia se va in-
terveni asupra unui număr de 
26 de arbori. Așa cum se poate 
observa din imaginea alătura-
tă, desi aparent erau sănătoși, 
unii dintre acești copaci erau 
atât de găunoși încât puteau 
pune serios în pericol mașinile 
care circulau către localitatea 
Olari.

În cadrul proiectului 
Erasmus +, desfășurat la 
Liceul Tehnologic Stefan 
Hell Sântana, am participat 
în vara acestui an la cursul 
Dinamica grupului și abilități 
sociale, în clasă, în Aughrim 
- Irlanda. Cursul a urmărit să 
ofere experiență și informații 
de bază  privind dinamica 
grupului și aptitudinile soci-
ale, instrumentele necesare 
pentru a observa procesul de 
grup, de a mobiliza grupurile 
pentru o bună colaborare și 
cooperare, a crea climatul 
clasei, a sprijinii învățarea 
abilităților sociale, precum și 
de a rezolva anumite situații 
ivite în cadrul acestor grupuri, 
de a soluționa diferite stări 
con� ictuale.

Plecând de la cunoștințele 
învățate cu această ocazie 
m-am gândit să le transpun în 
practică, aplicându-le clasei la 
care predau, clasa I A.

Astfel, am realizat, înce-

pând cu luna noiembrie 
a acestui an, proiectul de 
antreprenoriat pe care l-am 
denumit Târgul Toamnei. 
Scopul acestui proiect a 
fost să se realizeze o bună 
colaborare între elevii clasei,  
pentru întărirea  spiritului 
de toleranţă, acceptare și 
cooperare; să își asume rolul 
de producător al unor produse 
de calitate, destinate vânzării; 
să comunice -din perspectiva  
ofertantului de produse - cu  
eventualii cumpărători și să 
aprecieze la justa sa valoare 
„banul muncit” și bunurile 
cumpărate cu acesta, respectiv 
clopoței muzicali.

După o prealabilă întâlnire 
cu părinții elevilor, în care le-
am explicat motivația derulării 
acestui proiect, precum și 
modalitatea de desfășurare 
acestuia, am început, alături 
de elevi, să găsim posibile 
activități care să ducă la 
achiziționarea de clopoței 
muzicali, pe care ei îi vor 
folosi în activitățile muzicale 
școlare și extrașcolare.

Astfel � ecare elev, a 
propus activitatea pe care o 
desfășoară pentru a ajunge 
la scopul propus. Unele 
din aceste activități s-au 
desfășurat pe grupe, cât și 
individual. Târgul, a fost 
promovat prin a� șe, precum 
și prin anunțuri directe, 
realizate de elevi în � ecare 
clasă, la clădirea din Satu Nou, 

unde s-au desfășurat acțiunile 
proiectului. Acesta a durat 
efectiv o săptămână, timp 
în care elevii au valori� cat 
lucrările realizate la ora de 
abilităţi practice, jucăriile cu 
care nu se mai jucau, au ajutat 
părinții la diferite activități 
casnice speci� ce vârstei lor 
și amdesfășurat o activitate 
practică culinară vânzând 
clătite. În ziua când s-au 
vândut clătitele, încă de la 
prima pauză, elevii celorlalte 
clase, nerăbdători, s-au așezat 
la rând pentru a le cumpăra.

Fiecare elev a avut res-
ponsabilitate în cadrul 
acestui proiect, existând o 
echipă care s-a ocupat de 
evidența contabilă a banilor 
obținuți, notând � ecare 
bănuț strâns.Cu această 
ocazie am putut să exersăm 
numărarea, la matematică 
� ind exact la acest capitol. La 
sfârșitul � ecărei zile, se vedea 
satisfacția, bucuria în ochii 
copiilor apreciindatât munca 
depusă individual cât și ceea 
ce înseamnă colaborare, 
înțelegere și antreprenoriat, 
unind întregul colectiv, 
pentru a atinge un țel comun.

La sfârșitul acestui Târg, 
elevii au reușit să strângă 622 
de lei, sumă care le-a fost mai 
mult decât necesar pentru 
achiziționarea clopoțeilor 
muzicali. Restul sumei îl vor 
folosi când vor avea alte nevoi 
pentru clasă.

În prezent elevii clasei I 
A, îndrumați de doamna 
lor învățătoare, învață 
colinde la clopoțeii muzicali 
achiziționați în cadrul acestui 
proiect, pentru a participala 
concertul de colinde, 
organizat în cadrul școlii – 
ca activitate a proiectului 
Erasmus +.

                                                                                             
Coordonator de proiect

Prof. înv. primar  
Daniela CHANDLER

Au fost fi nalizate lucrările de asfaltare pe străzile Someșului, 
G. Coșbuc și Șt. A. Doinaș, strada centrală din cartierul de 
locuințe pentru tineri. Odată cu asfaltarea acestora s-a depășit 
lungimea de 40 km de străzi asfaltate în oraș. Anul viitor vor in-
tra în procesul de modernizare străzile: Micșunelelor, Libertății, 
Mureșului, V. Alecsandri, Făgărașului, Bucegi, Mărășești, 
Crișului, Dunării, 8 Martie, Griviței, Bujorului, Poetului și tron-
soanelor care fac legătura între străzile C. D. Gherea și Poetu-
lui. Tot de anul viitor va începe modernizarea străzilor și în sa-
tul Caporal Alexa, unde se preconizează că va fi  turnat asfalt pe 
2,5 km din străzile existente.  

PROIECT EDUCAȚIONAL DE ANTREPRENORIAT
“TârgulToamnei”

Modernizarea infrastructurii,
prioritate a administrației!

Recent a fost fi nalizată pietruirea tronsonului de pe strada M. 
Viteazul care face legătura cu străzile L. Rebreanu și 1 Mai și 
au fost reprofi late străzile din Caporal Alexa.  

Atenție la arbori!
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ȘERBAN ECATERINA
FÜSFA IACOB
ȘANTA VALER

DOLOCA CONSTANTIN-PETRU
MIȘCOI ȘTEFAN

SZIKLKER REGINA
BONDOR FLORE

RODINA ROZALIA
ARDELEAN FLOARE

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, 
Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii noiembrie 2016
COLOMPAR SORIN ȘI DOROȚ TABITA- DENISA

TODEA DUMITRU ȘI IACOB MARIANA-NELA
MĂNAȚE MARIUS-GHEORGHE ȘI METZGER ALEXANDRA

FLORIAN CAMEL ȘI PRUTEANU CERASELA- ADRIANA
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

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 întrunit în ședință extraordinară în data de 

01.11.2016 și în ședinţă ordinară în data de 15.11.2016,  având pe ordinea de zi urmă-
toarele: 

1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentu-
lui și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Centru 
Cultural tip, în localitatea Sântana, oraș Sântana, judetul Arad ”

3.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a  mandatului de consilier local al domnu-
lui Hârcaian Petru Daniel;

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de amplasament  și delimitare a imobilu-
lui  înscris în C.F. nr. 304030 Sântana, nr. Top. 10,11, imobil situat pe strada Ghioceilor, nr. 
46;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 
2017  la nivelul Primariei orașului Sântana;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități   cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat al orașului Sântana;

7. Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetului local al orașului Sântana   pentru anul 
2016;

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare și modernizare, Școala Generală, str. Muncii nr.56, oraș Sântana, 
județul Arad”, precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia;

9. Proiect de hotărâre privind co� nanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare și moder-
nizare, Școala Generală, str. Muncii nr.56, oraș Sântana, județul Arad”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecti-
vul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Generală, str. Ghioceilor nr. 29-31, Oraș 
Sântana, județul Arad”, precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia;

11. Proiect de hotărâre privind co� nanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare și moder-
nizare Școala Generala, str. Ghioceilor, nr. 29-31, oraș Sântana, județul Arad”;      

 12. Proiect de hotărâre privind  încheierea unor convenții de colaborare  
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Având în vedere că pe data de 
27 decembrie este ziua de săr-
bătoare a Sfântului Ștefan, urăm 
tuturor cetățenilor care serbea-
ză cu această ocazie onomasti-
ca   Multă Sănătate și un sincer 
și călduros La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

ANUNŢ ANGAJĂRI
SC RALUCIP IMOBILIARE,

 prin reprezentant Valentin Anti,
 angajează muncitori califi cați și necalifi cați 

în domeniul construcțiilor.
Informații tel. : 
0747 161 593

D i n  n o u  d e s p r e  c â i n i i  f ă r ă  s t ă p â n

Marți, 13 decembrie, s-a 
desfășurat ultima acțiune de 
prindere a câinilor fără stăpân 
de anul acesta. În câteva ore 
echipa de ecarisaj a Gospodă-
riei Comunale Arad a reușit 
să captureze un număr de 
21 câini. Au fost periate toa-

te zonele fi erbinți reclama-
te de cetățeni, acordându-se o 
atenție specială perimetrului 
cuprins între străzile Muncii, 
M. Eminescu și Ghioceilor. 
În această zonă se pripășise 
cu ceva timp în urmă o hai-
tă de câini care a început să 
devină agresivă cu trecătorii. 
Nu e prima data când se în-
cearcă capturarea acelor câi-
ni, însă fi ind în haită, după 
prinderea unuia ceilalți se 
speriau și reușeau să scape 
fugind. De data aceasta doar 
unul singur a scăpat, ceilalți 
cinci au căzut în lațul hinghe-
rilor. Au mai fost prinși 2 în 

centru, 2 la DETATEX, 4 la 
SOS 7, 3 la liceu, 1 la școala 
din Comlăuș și 4 la EKR.   
Astfel de actiuni, precum 

cea de marți, vor continua 
și anul viitor însă numai cu 
respectarea normelor legale. 
Prinderea câinilor vagabonzi 
de către echipaje specializate 
și transportul acestora într-un 
centru autorizat este singura 
opțiune pe care o are primăria 
la momentul de față.  
Multumim cetățenilor pen-

tru că ne semnalează zonele 
în care apar câini fără stăpân 
și sperăm la o bună colabora-
re și pe viitor. 

“Sprijină un copil să vină la şcoală!”  a ajuns la final
Campania “Sprijină un copil să vină la şcoa-

lă!”, începută anul acesta în luna octombrie a 
ajuns la fi nal.
În săptămâna 12-16 decembrie a.c. , cu spiji-

nul Serviciului de Asistenţă Socială, am împăr-
ţit îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare 
şi produse de igienă unui număr de aproximativ 
50 de copii cu difi cultăţi materiale.

Alegeri parlamentare fără incidente la Sântana
Alegerile parlamentare din 11 decembrie 

s-au desfășurat la Sântana fără incidente.
 Prezența la vot a fost foarte scăzută, doar 

22,91 % dintre sântăneni mergând la vot. 
Cea mai bună prezență la vot de 36,6% s-a 

înregistrat la Căminul Cultural Satul Nou, 

iar cea mai slabă prezență a fost de 13,5% la 
secția de pe strada Muncii Nr 178. 
Rezultatul a fost unul echilibrat, PNL a avut 

pe plan local un ușor avantaj în fața PSD, ce-
lelalte partide obținând scoruri foarte mici.  
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Până la anul, când în-
cepe returul, transmi-
tem echipelor sântăne-
ne de fotbal gândurile 
noastre bune, felicitân-
du-i cu acest prilej pe ju-
cători, sponsori, oamenii 
din jurul echipelor, dar 

și pe suporterii care la 
meciurile turului au fost 
prezenți, ca un adevărat 
al 12-lea jucător.

Iar pentru că interesul 
orașului este mereu pe 
primul loc, Unirea Sân-
tana și Viitorul Caporal 

Alexa, printr-un proiect 
al AJF Arad, au obținut 
un nou rând de echipa-
ment sportiv, precum și 
5 mingi. Așadar, noi do-
tări pentru echipa fanion 
a orașului în vederea re-
turului.

    Compartimentul Au-
toritate tutelara si Pro-
tectia copilului din ca-
drul Serviciului Public 
de asistenta sociala- Pri-
maria Santana , doreste 
sa va informeze in ceea 
ce priveste  responsabi-
litatea pe care o are pa-
rintele care urmeaza sa 
mearga la munca in strai-
natate si lasa copilul/co-
piii  in grija altor persoa-
ne. 
Atasat va prezentam 

art .104 si art.105 privin 
d protectia copilului cu 
parinti plecati la munca 
in strainatate  din Legea 
272/2004 .Pentru orice 
neclaritati va rugam sa 
va adresati Serviciului 
public de asistenta soci-
ala.
Art. 104
(1) Parintele care exer-

cita singur autoritatea 
parinteasca sau la care 
locuieste copilul, care 
urmeaza sa plece la mun-
ca in strainatate, are obli-
gatia de a notifi ca aceas-
ta intentie serviciului 
public de asistenta socia-
la de la domiciliu, cu mi-
nimum 40 de zile inainte 
de a parasi tara. 
(2) Notifi carea va con-

tine, in mod obligatoriu, 

desemnarea persoanei 
care se ocupa de intreti-
nerea copilului pe peri-
oada absentei parintilor 
sau tutorelui, dupa caz. 
(3) Confi rmarea persoa-

nei in intretinerea care-
ia va ramane copilul se 
efectueaza de catre in-
stanta de tutela, in con-
formitate cu prevederile 
prezentei legi. 
(4) Dispozitiile prezen-

tului articol sunt aplica-
bile si tutorelui, precum 
si in cazul in care ambii 
parinti urmeaza sa plece 
la munca intr-un alt stat. 
Art. 105
(1) Persoana desemna-

ta conform art. 104 alin. 
(2) trebuie sa faca par-
te din familia extinsa, sa 
aiba minimum 18 ani si 
sa indeplineasca conditi-
ile materiale si garantiile 
morale necesare cresterii 
si ingrijirii unui copil. 
(2) Serviciile publice 

de asistenta sociala orga-
nizate la nivelul munici-
piilor, oraselor, comune-
lor asigura persoanelor 
desemnate consiliere si 
informare cu privire la 
raspunderea pentru cres-
terea si asigurarea dez-
voltarii copilului pe o pe-
rioada de 6 luni. 

(3) Instanta va dispu-
ne delegarea temporara 
a autoritatii parintesti cu 
privire la persoana copi-
lului, pe durata lipsei pa-
rintilor, dar nu mai mult 
de un an, catre persoana 
desemnata potrivit art. 
104 alin. (3). 
(4) Acordul persoanei 

careia urmeaza sa-i fi e 
delegata autoritatea pa-
rinteasca se exprima de 
catre aceasta personal, in 
fata instantei. 
(5) La cerere se atasea-

za acte din care sa rezul-
te indeplinirea conditii-
lor prevazute la alin. (1). 
(6) Cererea se solutio-

neaza in procedura ne-
contencioasa, potrivit 
Codului de procedura ci-
vila. Solutionarea cererii 
de delegare a drepturi-
lor si indatoririlor pa-
rintesti se face in termen 
de 3 zile de la depunerea 
acesteia. 
(7) Hotararea va cuprin-

de mentionarea expresa a 
drepturilor si indatoriri-
lor care se deleaga si pe-
rioada pentru care are loc 
delegarea. 
(8) Pentru situatia pre-

vazuta la alin. (2), dupa 
ce instanta hotaraste de-
legarea drepturilor pa-
rintesti, persoana in sar-
cina careia cad ingrijirea 
si cresterea copilului tre-
buie sa urmeze, obligato-
riu, un program de con-
siliere, pentru a preveni 
situatii de confl ict, nea-
daptare sau neglijenta in 
realtia cu minorul. 
(9) Instanta de judeca-

ta va comunica o copie a 
hotararii de delegare pri-
marului de la domiciliul 
parintilor sau tutorelui, 
precum si primarului de 
la domiciliul persoanei 
careia i se acorda delega-
rea autoritatii parintesti. 

Serviciul Public 
De Asistenta Sociala 

Actul de deces se întocmeşte la 
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la pri-
măria unităţii administrativ-teri-
toriale în a cărei rază s-a produs 
decesul ori s-a găsit cadavrul. 
Declaraţia de deces, pentru situ-
aţia în care cauza decesului este 
naturală, se face în termen de 3 
zile de ia data încetării din via-
ţă a persoanei, de către persoane-
le prevăzute de lege; în acest ter-
men se cuprinde atât ziua în care 
s-a produs decesul, cât şi ziua în 
care se face declaraţia.
Certifi catul de deces se elibe-

rează membrilor familiei sau al-
tor persoane îndreptăţite (per-
soane îndreptăţite sunt cele care 
justifi că acest lucru prin: contract 
de întreţinere, testament, rentă 
viageră sau alte cazuri asimilate 
celor menţionate).
Când decesul se datorează unei 

sinucideri, unui accident sau al-
tor cauze violente, precum şi în 
cazul găsirii unui cadavru, fi e că 
este sau nu identifi cat, declaraţia 
se face în termen de 48 de ore, 
calculat din momentul decesului 
sau al găsirii cadavrului. în aces-
te cazuri, înregistrarea se face în 
baza certifi catului medical con-
statator al decesului şi a dove-
zii eliberate de poliţie sau de par-
chet, din care să rezulte că una 
dintre aceste autorităţi a fost se-
sizată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost 

declarat şi înregistrat în termenul 

legal de 48 de ore, întocmirea ac-
tului de deces se face numai cu 
aprobarea parchetului, iar decla-
raţia se face în scris, arătând mo-
tivele întârzierii.
Odată cu declaraţia de deces, 

declarantul depune următoarele 
acte:
a)certifi catul medical constata-

tor ai decesului, întocmit pe for-
mular-tip, care va trebui să poar-
te număr de înregistrare, dată 
certă, semnătura şi parafa medi-
cului care a făcut constatarea,  si-
giliul/ştampila  unităţii  sanitare,  
în  care trebuie consemnată  cau-
za decesului, fără prescurtări, în-
scrisă cu majuscule;
 b)certifi catul de naştere şi de 

căsătorie, după caz; 
c)actul de identitate al deceda-

tului;
d)livretul militar sau, după caz, 

adeverinţa de recrutare a celui 
decedat; 
e)fotocopia actului de identitate 

al declarantului.
În cazurile în care declarantul 

nu poate prezenta certifi catele de 
stare civilă şi/sau actul de identi-
tate al persoanei decedate, acesta 
declară, în scris, motivul nepre-
zentării acestora, precum şi date-
le de stare civilă ale decedatului.

Ofi ţer Stare Civilă 
Dobrei Cornel-Zamfi r

I n f o r m a ţ i i  u t i l e 
p r i v i n d  î n r e g i s t r a r e a  d e c e s u l u i

În atenția cetățenilor!

Stimați concetățeni,
Suntem în sezonul rece și ne 

putem aștepta în orice moment 
la ninsori, de aceea, doresc să 
reamintesc tuturor cetăţenilor și 
operatorilor economici, că sarci-
na îndepărtării gheţii și zăpezii de 
pe trotuarele și parcările din jurul 
imobilelor unde își au domiciliul 
sau își desfășoară activitatea, le 
revine proprietarilor / locatarilor, 
potrivit Ordonanţei de Guvern 
nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane și rurale, art. 
9, lit f, precum și potrivit preve-
derilor hotărârii Consiliului Lo-
cal, privind buna gospodărire a 
orașului.

De asemenea, � ecare gospo-
dar trebuie să aibă în vedere asi-
gurarea curățeniei și îngrijirea 
șanțurilor aferente propriei gos-
podării, pentru preîntâmpinarea 
posibilelor inundații datorate ier-

nii. 
Totodată, vă recomandăm să 

veri� caţi și să curăţaţi coșurile și 
burlanele de fum, înainte de utili-
zarea acestora pe perioada iernii. 

Din  punct de  vedere  al 
adminis-trației locale, vă infor-
măm că acțiunile de asigurare a 
întreținerii domeniului public 
conform acestei perioade din an 
se desfășoară conform gra� cu-
lui prevăzut, � ind depuse toate 
eforturile necesare pentru a avea 
orașul pregătit pentru sezonul 
rece. 

În acest sens au fost asigura-
te condițiile pentru încălzirea 
școlilor și a celorlalte instituții 
publice.

 De asemenea, s-au identi� cat 
utilajele necesare pentru asigura-
rea deszăpezirii în cazul în care va 
�  necesar.

Viceprimar Cornel Gligor

S p r e  i n f o r m a r e a  c e t ă ț e n i l o r !

Echipament nou și mingi pentru Unirea Sântana
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Asa cum sublinia si is-
toricul Florin Constantiniu „…Marea Unire 
din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sub-
limă a istoriei românești. Măreţia ei stă în fap-
tul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este 
opera nici unui om politic, a nici unui guvern, 
a nici unui partid; este fapta istorică a întregii 
naţiuni române, realizată într-un elan ţâșnit 
cu putere din străfundurile conștiinţei unităţii 
neamului, un elan controlat de fruntașii poli-
tici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică 
remarcabilă spre ţelul dorit. [...] 

Marea Unire nu a fost rezultatul participă-
rii României la război. Nici partizani Antan-
tei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut 
în vedere revoluţia din Rusia și destrămarea 

monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor 
s-a înscris formulei tradiţionale a raportului 
de putere interstate: victoria Antantei ne va 
da Bucovina, Transilvania și Banatul, victo-
ria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o 
biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că ni-
meni nu vedea cum ar �  cu putinţă ca toate 
aceste provincii să intre aproape simultan în 
frontierele Vechiului Regat. [...]Nu o victo-
rie militară a stat la temelia României Mari, 
ci actul de voinţă al naţiunii române („Uni-
rea, Naţiunea a făcut-o!” spunea Mihail Ko-
gălniceanu) de a-și da armătura teritorial-
instituţionalã care este statul naţional.[...] 

Într-un calambur din 2013, David Boia 
a� rma „Cu siguranţă, cea mai venerată mare 
de către români este Marea Unire”.

Joi, 1 Decembrie 2016, ora zece și jumăta-
te, într-o atmosferă sărbătorească, Primăria 
Orașului Sântana a organizat manifestarile 
dedicate Zilei Nationale a României, acţiu-
ne la care au participat locuitori ai orașului, 
elevi și cadre didactice, invitaţi din unităţile 
economice locale, senatorii Claudia Boghi-
cevici, Ioan Cristina, consilieri judeţeni - 
oaspeţi de la Arad, ocazie pentru înmânarea 
de steguleţe și cocarde tricolore tuturor par-
ticipanţilor.

Pe platoul din faţa Primăriei Sântana, Fan-
fara „Lambert Steiner”, dirijată de profesorul 
Dan Miculiţ, a intonat Imnul de Stat al Ro-
mâniei, arborându-se drapelul ţării, simbo-
lul menit să unească toţi sântănenii în aceas-
tă zi de sărbătoare naţională și să retrezească 
în su� etele lor sentimente de patriotism și 
mandrie naţională.

Într-un superb costum popular, Anca He-
xan a prezentat programul alcătuit cu grijă și 
profesionalism de către doamna Rozalia Paș-
ca, inspector cultural și a citit următoarele:

„Domnule primar, onorate o� cialităţi loca-
le și judeţene, doamnelor și domnilor profe-

sori, dragi elevi,
În istoria � ecărui popor există anumite zile 

de referinţă, zile memorabile care, prin în-
semnătatea și importanţa evenimentelor pe 
care le evocă vor dăinui de-a pururi în con-
știinţa poporului.

Pentru poporul român - o astfel de zi este 
1 DECEMBRIE - Ziua Unirii, ziua în care 
idealul de veacuri al românilor a ajuns să � e 
înfăptuit. 

În cadrul acestui scurt cuvânt aș dori să 
prezint în linii generale contribuţia Aradului 
în realizarea Marii Uniri, rolul jucat de ora-
șul de pe Mureș în pregătirea actului de la 1 
Decembrie 1918. Motivaţiile acestui demers 
sunt multiple. 

În primul rând, faptul că la începutul seco-
lului XX, Aradul a fost principalul centru al 
luptei românilor pentru a� rmare naţională. 
În al doilea rând, cei mai importanţi arti-
zani ai Unirii, Stefan Cicio Pop, președintele 
Consiliului National Român Central, Vasile 
Goldiș (1872-1934), cel care a redactat Re-
zoluţia Marii Adunări Nationale și, nu în 
ultimul rând, Ioan Suciu (1862-1939), or-
ganizatorul Marii Adunări de la Alba Iulia, 
sunt, � e originari din judetul Arad, � e și-au 
desfășurat în acest oraș cea mai mare parte a 
activităţii lor politice. 

Prin cuprinderea teritoriului arădean sub 
cârmuirea românească, s-a pus capăt unei 
anomalii istorice, tot mai apăsătoare, aceea 
care îngăduia naţiunii minoritare maghiare 
să exercite, de multe ori în mod abuziv, rolul 
conducător în această parte de ţară.

Contribuţia lui Ștefan Cicio Pop la realiza-
rea dezideratului fundamental al românilor 
a fost covârșitoare. Este sufi cient să amintim 
că sediul Consiliului Naţional Român din 
Arad era chiar în casa dr. Ștefan Cicio Pop. 
De aici a semnat și expediat Cicio Pop apelul 
către ,,naţiunea română”  de a intra în rândul 
naţiunilor libere. 

Se anunţa apoi constituirea ,,guvernului 
românesc” din Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș, precum și în� inţarea con-
siliilor naţionale locale numite și ,,sfaturi” 
sau secţii ale Consiliului Naţional Român 
Central. 

În acest sens, trebuie spus cu mândrie că la 
Comlăuș s-a constituit unul dintre primele 
Consilii Naţionale Române locale de pe cu-
prinsul judeţului Arad, desfășurându-se o 
vie campanie pentru susţinerea unirii Tran-
silvaniei cu România. Din partea Comlăușu-
lui a fost ales, în unanimitate, între cei 1228 
de delegaţi de la Alba-Iulia, medicul Vasile 
Cucu. 

Mai mult, Ștefan Cicio-Pop a rostit primul 
cuvânt în cadrul Marii Adunări Naţionale de 
la Alba-Iulia în care a subliniat importanţa 
momentului istoric și a trecut în revistă gre-
utăţile îndurate de poporul român în anii 
grei ai razboiului. Cuvântarea sa a fost între-
ruptă de mai multe ori de aplauze frenetice, 
iar la sfârșit a fost aprobat cu aplauze minute 
în șir. Tot el a îndeplinit și funcţia de vicepre-
ședinte în Biroul Marii Adunări Naţionale. 

Dar alături de faptele lor politice, este im-
portant de amintit și faptul, extrem de rar 
precizat, că și Biserica arădeană a participat 
din plin la marele eveniment de la Alba-Iulia. 
Astfel, la sfârșitul liturghiei o� ciate în biseri-
ca ortodoxă din Alba Iulia, bătrânul episcop 
al Aradului, Ioan Ignatie Papp a modi� cat 
din propria sa iniţiativă � nalul slujbei cu 
aceste cuvinte: ,,Cel ce a înviat din morţi și 
a dat viaţă naţională și Neamului românesc, 
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru...”  

Nu trebuie uitat nici faptul că în memora-
bila zi de 1 Decembrie 1918 în „orașul Uni-
rii” a fost rostită și lansată și „Rugăciunea de 
la Alba Iulia”, o admirabilă piesă spirituală a 
marelui istoric și cărturar arădean Gheorghe 
Ciuhandu, rugăciune rostită în biserica or-
todoxă din Alba Iulia de către episcopul de 
atunci al Caransebeșului Miron Cristea, vii-
torul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
Rugăciunea sintetizează istoria suferinţelor 
de veacuri ale poporului român și necesita-
tea restabilirii unităţii politice și naţionale a 
românilor.  Observăm astfel că în organiza-
rea manifestarilor legate de 1 decembrie s-au 
implicat atât structurile politice și culturale 
cât și structurile Bisericii Ortodoxe Române. 

În încheiere, de un profund patriotism sunt 
și cuvintele, marelui om politic Ion I. C. Bra-
tianu, rostite la prânzul dat, pe data de14 de-
cembrie 1918, în onoarea delegaţiei-din care 
faceau parte Vasile Goldis, Alexandru Vai-
da-Voevod, Miron Cristea, Ștefan Cicio Pop 
etc- pentru a prezenta, Regelui si Guvernului 
Romaniei, Actul Unirii: ,,Va asteptăm de o 
mie de ani si aţi venit ca sa nu ne mai despăr-
tim niciodată. Sunt in viaţa unui neam clipe 
de fericire atat de mari încat ele răscumpără 
veacuri întregi de suferinţă. Bucuria noas-
tra nu este bucuria unei singure generaţii. 
Ea este sfântă tresarire a întregului popor 
roman, care de sute și sute de ani a îndurat 
suferinţele cele mai crude, fără să-și piardă 
credinţa neclintită în venirea acelei zile care 
ne unește astăzi și care trebuia sa vie, care nu 
se putea sa nu vie”!!

Domnul primar Daniel Tomuţa a ţinut un 
scurt discurs referitor la semni� caţia zilei de 
1 Decembrie, urmând un moment patriotic 
susţinut de corul Școlii Generale „Ștefan Au-

gustin Doinaș” din satul Caporal Alexa, pre-
gătiţi de preotul Liviu Pam� loiu, cuprinzând 
piesele „Așa-i românul”, „Hai să-ntindem 
hora mare”, „Veniţi români să cerem dreptul” 
și poezii patriotice.

Corul Liceului Tehnologic „Stefan Hell”, 
pregătit de doamna profesor Amalia Leu-
cuţa, a interpretat „Hora unirii”, „Treceţi 
batalioane române Carpaţii”, recitându-se și 
poezii patriotice.

Corul Școlii Gimnaziale Sântana a inter-
pretat cântecele „Noi suntem români”, „Din 
Ţara Moţilor noi am venit” etc., recitându-se 
poezii patriotice.

Inspector Rozalia Pașca a pregătit grupul 
vocal „Flori de busuioc”, publicul aplaudând 
interpretarea cântecelor „Măi române româ-
naș”, „Ne-au călcat străinii”etc.

Grupul instrumentiștilor și interpreţilor de 
muzică populară format din Laurenţiu Ignat, 
Dorin Roman, Ionuţ Guver, Pavel Cighirean, 
Călin Timiș, Radu Vand, Viorica Mănăstire, 
Paula Pașca a primit aplauze la scenă des-

chisă pentru colindele și melodiile populare 
interpretate.

Programul artistic, dedicat marii sărbători 
de 1 Decembrie, s-a încheiat cu „ Hai să-
ntindem hora mare” unde s-au prins în horă 
toţi participanţii. 

Apoi, sântănenii s-au deplasat la Monu-
mentul Eroilor din Comlăuș, la ora 12, unde 
fanfara a interpretat Imnul Eroilor și un so-
bor de preoţi a ţinut o slujbă de pomenire 
pentru comlăușenii care au murit pe frontu-
rile patriei în Primul Război Mondial.

Au depus coroane de � ori Primăria și Con-
siliul Local al Orașului Sântana, Poliţia, Li-
ceul Tehnologic „Stefan Hell”, Școala Gim-
nazială Sântana (Comlăuș), Asociaţiile „SOS 
Copiii”, „Romgera”, „Agromec Comlăuș”, 
„Spicul” (Caporal Alexa),  APIA Sântana, or-
ganizaţiile de partid locale „Forumul Demo-
crat German”, „Partidul Social Democrat”, 
„Partidul Naţional Liberal”, „Partidul Salvaţi 
România”.

În concluzie, sărbătoarea sântănenilor de-
dicată Zilei României ne duce cu gândul la 
un citat clasic din Alexandru Ioan Cuza , 
care relevă faptul că „Unirea e singura stare 
politică ce putea să asigure viitorul nostru și 
să ne permită a da ţării organizarea ce o aș-
tepta de atât de mult timp”.

Dacă o caravană a Consiliului Judeţean 
Arad a poposit zilele trecute la Sântana, pre-
zentându-ne obiceiuri și tradiţii locale din 
judeţul nostru, colinde, Primăria Sântana va 
continua în preajma Crăciunului și a Anului 
Nou cu seri de colinde și alte manifestări fol-
clorice atractive.

Profesor Gheorghe Sinescu
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