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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Să ne gospodărim singuri!

Primar
Daniel Tomuța
Pentru actuala conducere a Primăriei, să se gospodărească singură, este
un mod de lucru. Sunt multe de făcut
în oraș și totul costă bani. Bugetul are
numeroase constângeri la care se suprapune și plata datoriei acumulate
în anii anteriori. Consiliul judeţean
pare că nu prea vrea să ne ajute. Toate cheltuielile trebuie făcute cu mare
cumpătare. În această idee, anul trecut au fost achiziţionate utilaje cu care
să se poată lucra: tractor cu remorcă,

buldoexcavator, nacelă PRB și a fost
înfiinţată chiar și o firmă proprie.
Anul acesta se văd primele rezultate.
Cu costurile cele mai mici, ce ţin doar
de achiziţionarea de materiale și combustibil, au fost făcute cele două parcări de la cimitirul ortodox (Satu-Nou)
și stadion, a fost extins iluminatul public și a fost pusă la punct întreaga
suprafaţă a stadionului. Firma „ Prim
Vest” a preluat întreţinerea parcurilor,
a refăcut întregul sistem de iluminat, a
turnat trotuare, etc.
Muncitorii de la Gospodăria Comunală au fost implicaţi și ei la realizarea
efectivă a tuturor lucrărilor: începând
de la sudarea stâlpilor rupţi din parcuri (s-au economisit în felul acesta
peste 20.000 lei) până la construcţia
staţiilor de autobuz pentru care s-au
plătit doar materialele.
Vremea risipei a trecut. A venit timpul pentru o bună gospodărire a banului public făcută “nemţește”!
Primar, Daniel Tomuța

A început asfaltarea străzilor!
Este vorba de modernizarea
a 4,5 km de drumuri locale, respectiv străzile Olteniei-711 m, M. Eminescu-1293
m, Zărandului-1130 m și
C.D.Gherea-1450 m. Având
în vedere că în cadrul unui alt
proiect de asfaltare, cu bani
din fonduri guvernamentale,
sunt cuprinse străzile din zona
centrală, primăria și-a îndreptat atenţia și către asigurarea
unei fluenţe cât mai bune a
traficului în fiecare zonă a orașului.
Lucrările au început pe străzile Olteniei și Zărandului cu
reprofilarea platformei drumurilor, așternerea și compactarea a două straturi de piatră
spartă, după care va urma
turnarea unui strat de uzură
cu grosimea de 6 cm mixtură
asfaltică.

Sărbătoarea Satului Caporal Alexa,
prima ediție, 2014

Duminică 1 iunie, Primăria Orașului Sântana și
Consiliul Local, au organizat prima ediţie a zilei
satului Caporal Alexa. Un
public numeros a sfidat vremea neprietenoasă și a fost
alături de numeroșii artiști
prezenţi în spectacolul maraton organizat cu această
>>> pag. 4
ocazie.

Șefii de promoție ai orașului Sântana!
Interviu cu Ștefania Șimon, șefa de promoție a Liceului Tehnologic Sântana
- La sfârșitul clasei a VIII-a a trebuit să alegi liceul în care să te formezi.
Ce te-a determinat să optezi pentru
Liceul Tehnologic Sântana?
- Decizia am luat-o în familie pentru
că am dorit să fiu mai aproape de casă,
răscumpărând timpul și energia care
se pierdea cu naveta, dacă optam pentru un liceu din Arad. Un alt motiv a
fost că am găsit profilul care îmi plăcea. Și mai sunt de părere că dacă cineva dorește să învețe, poate învăța la
orice liceu, deci și în Sântana. Iar o expresie mai veche spunea: „Decât codaș
la oraș, mai bine în satul tău fruntaș” .
În cazul meu, satul s-a dovedit a fi un
orășel.
- Felicitări pentru rezultatele deosebite obținute în cei patru ani de studiu. Să obții asemenea rezultate, cu
siguranță nu a fost ușor. Trebuie să
renunțe elevul, în acest sens, la anumite preocupări specifice vârstei?
- Nu neapărat. Dacă te concentrezi
puțin la școală în timpul orelor, acasă doar recapitulezi și înveți mai
ușor. Astfel nu pierzi ore „tocind”, ci
învățând cu folos într-un timp mai
scurt și astfel poți avea timp și de alte
lucruri la care nu vrei să renunți.
- Cum ai descrie cei patru ani de
studiu în cadrul liceului sântănean?
SÂNTĂNEANUL

Lăţimea drumurilor va fi de
5,5 m, din care 4m asfalt (pe
str. M. Eminescu 4,5m) și
0,75 m acostament pe ambele
părţi. Șanţurile și canalele de
scurgere se vor curăţa manual pentru a permite scurgerea
apei de pe suprafaţa părţii carosabile.
Viceprimar, Cornel Gligor

Programul Zilelor Orașului Sântana
- Patru ani de studiu de formare, de
îndrumare și de instruire, dar toate acestea într-un mod plăcut și fără
eforturi ieșite din comun.
- Menționează câteva materii de
studiu preferate.
- Aici aș începe cu o materie care a
devenit preferată. Este vorba despre
matematică. Până la liceu această materie nu făcea parte dintre preferințele
mele. Învățam pentru că trebuia să
învăț. Dar datorită domnului profesor, actual director, domnul Mircea
Căruntu, matematica a început să-mi
placă și uite așa am ajuns, în clasa a
XI-a, până la faza pe țară la Concursul Național de Matematică Aplicată
„Adolf Haimovici” . Alte materii care
mi-au plăcut au fost: fizica, engleza, biologia, geografia și unele module specifice profilului meu. >>> pag. 2

VINERI
04 IULIE 2014
Orele 18:00

Premierea cuplurilor care
sărbătoresc nunta de aur–
Amfiteatru

SÂMBĂTĂ
05 IULIE 2014
Orele 18:00

Concert de fanfară
Amfiteatru
Orele 20:00
Prezintă: Andreea Weiss și
Roxana Hadade
Prezentare modă juniori
Finala concursului
„Miss Sântana”
Dans majorete
„Dancing Rainbow”
Magicianul Cătălin Pintea
Aerobic Step The Best
Dans modern Angels

CMYK

Dans modern X-STYLE
CORSO

Invitat special:
ANTONIA
DUMINICĂ
06 IULIE 2014
Orele 09:00

Piaţa de cereale
Expoziţie de animale și păsări

Orele 17:00

Parada portului popular
Prezintă: Ioan Seleși
Ans. Busuiocul –Sântana
Ans. Cununiţa-Sântana
Ans. Folclorice din judeţ
Ans. Crișana-Oradea
Orchestre și interpreţi locali
Paula Pașca
Corina Szatmari
Bogdan Toma

Invitat special:
MARIANA DEAC
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Șefii de promoție ai orașului Sântana!
„Numai prin seriozitate” - Georgiana Mihaela Lipovan, șefă de
>>> pag. 1 - Caracterizea- sau dezinteresat, aduce o stare de
promoție la Școala Gimnazială „Ștefan Augustin Doinaș”!

Interviu cu Ștefania Șimon, șefa de promoție a Liceului Tehnologic Sântana

ză relația profesor-elev.
- Relația profesor-elev ar trebui să se bazeze pe respect și
onestitate. Dacă respecți profesorul, altfel își ține ora și este mai
relaxat, fiind dispus să comunice
mai mult cu elevul și să-și țină
ora cu plăcere, fără să iasă nervos
de la oră. Iar acesta este un câștig
pentru elev. Iar elevul trebuie să
fie dispus să colaboreze.
- Care sunt calitățile unui șef
de promoție?
- Sincer, nu știu. Eu nu am căutat să fiu în frunte, să urmăresc
a fi șefă de promoție. Eu am
învățat de plăcere, pentru mine,
dar am luptat cu factori care ar
fi putut să mă facă să slăbesc la
învățătură. Faptul că am ieșit
șefă de promoție a fost, probabil, o recompensă pentru mine.
- Ce planuri de viitor ai?
- Eu particip deja la un program de voluntariat, care se
desfășoară la nivel mondial, prin
intermediul căruia oferim sprijin
și încurajare semenilor noștri.
Am învățat că, faptul de a ajuta
oamenii într-un mod altruist,

fericire și mulțumire. Bineînțeles
că va trebui să-mi câștig și veniturile necesare existenței, iar în
această privință aș înclina spre
două opțiuni plăcute mie: una
ar fi domeniul foto-video, pasiune moștenită de la tatăl meu, iar
cealaltă ar fi în domeniul mecanicii auto, varianta modernă (tuning și mecatronică).
- Oferă câteva sfaturi colegilor din clasele mai mici.
- Să nu considere învățatul o
povară. A învăța nu înseamnă
neapărat „a toci”. Să respecte profesorul și să colaboreze strâns cu
el pentru că nu are nimic de pierdut. Să nu le fie teamă să meargă
la olimpiade și spun asta pentru
că eu m-am confruntat cu așa
ceva crezând că nu sunt capabilă.
Până nu încerci nu vei știi niciodată cum va fi. Pentru mine olimpiadele au fost ocazii când am
cunoscut alți elevi cu care m-am
înțeles foarte bine, și o mândrie
că am reprezentat liceul meu. Așa
că le recomand să încerce și mai
mult, să persevereze.
prof. Dinorel Muscă

Simpozion „Cunoașteți opera lui Ștefan
Augustin Doinaș?”

Vineri 13 iunie a.c., la ora 13,
a avut loc la Biblioteca Orășenescă „Ștefan Augustin Doinaș” din Sântana, o întâlnire cu
tema „Cunoașteţi opera lui Ștefan Augustin Doinaș?”. Această
întâlnire a fost organizată de
Fundaţia Culturală Secolul 21,
cu sprijinul financiar al Fondului Cultural Naţional, având
partener Primăria Sântana,
pentru a continua programul
de constituire a unei arhive naţionale și europene a Cercului
Literar de la Sibiu, cu un accent
special pe opera lui Ștefan Au-

gustin Doinaș.
Invitat la acest eveniment a
fost și P.C. Pr. Gabriel C. Mariș - consilier eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, fiind
preotul paroh din satul natal
al poetului, Caporal Alexa (sau
Cherechiu) implicat în lucrarea
de promovare a lucrării literare a poetului. Cu această ocazie, a fost lansat și un concurs.
Momentul festiv de decernare
a premiilor, va avea loc, tot la
Sântana, în toamna acestui an.
preot Gabriel. C. Mariș
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Numai prin seriozitate, conștiinciozitate și perseverenţă eleva
GEORGIANA MIHAELA LIPOVAN de la Școala Gimnazială “Ștefan Augustin Doinaș” din localitatea
Caporal Alexa a reușit să obţină
rezultate foarte bune la învăţătură.
Cu trei medii generale anuale de 10
și una de 9,97 eleva a obţinut și titlul de “șef de promoţie” – 2014. În
ultimii patru ani școlari a primit și
“Premiul Doinaș” pentru învăţătură
– premiul ce se acordă anual elevului
din clasele V – VIII cu media generală cea mai mare din școală. Dumnezeu a binecuvântat – o și cu o voce
deosebită reprezentând cu succes

școala și localitatea din care provine la numeroase manifestări cultural-artistice. Tradiţiile, costumele și
cântecele populare sunt și vor fi în
continuare o pasiune de mare valoare personală. După primul examen
al vieţii – cel de Evaluare Naţională
își dorește accesul la Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta “ din Arad.
prof Mirco Garjitzky.

Cine a participat vineri, 13.06.2014,
la festivitatea de încheiere a cursurilor elevilor de clasa a VIII-a, la Școala Gimnazială „Sfânta Ana” Sântana,
s-a putut bucura de câteva lucruri
inedite.
În primul rând, trei fete, frumoase
ca niște zâne, inteligente ca Ileana
cea Șireată, au absolvit clasa a VIII
–a cu media generală 10. Frumoasele se numesc Boca Daiana Andreea, Neamţ Alexandra Hortensia și
Roșu Rebeca Denisa. Efortul lor a
fost apreciat și răsplătit pentru pri-

ma dată de către Primăriei Orașului
Sântana prin domnul primar Tomuţa Daniel Sorin, care le-a felicitat și
le-a înmânat câte un premiu. Menţionăm că și cărţile de premiu au fost
asigurate de către Primăria Orașului
în colaborare cu conducerea Liceului Tehnologic Sântana.
Felicităm sincer fetele, le urăm succes la Examenul de Capacitate, și de
ce nu, să se menţină în formă și să
devină șefe de promoţie și la liceele
la care vor fi promovate (admise).
prof Aron Bonț

FETELE TEHNOLOGICULUI…

Mariș Mădălina, șefă de promoție la Școala Gimnazială Sântana!
MARIȘ MĂDĂLINA, o fire ambiţioasă, sociabilă, curajoasă, altruistă.
Ea a îmbinat cu ușurinţă pasiunile
pe care le are (dansul, cititul, judoul) cu studiul, reușind o performanţă de care este mândră. Totuși, pe
viitor, dorește să persevereze îndeajuns, încât să se autodepășească. În
cei 8 ani petrecuţi la Școala Gimnazială Sântana, a încercat să participe
la toate activităţile școlii, obţinând
diverse premii și diplome. În continuare, după ce va reuși să treacă
cu brio examenele, vrea să urmeze
cursurile Liceului „Elena Ghiba Birta’’ din Arad, profilul matematică-

www.primariasantana.ro
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informatică. A ales astfel, deoarece
visul ei este să devină un arhitect de
succes, după terminarea Facultăţii
de Arhitectură din Timișoara.
Azi șef de promoţie, mâine arhitect!
Prof. Mihaela Ciorna

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța
Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman
Tehnoredactare Cătălin Draia
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Colectarea selectivă,
eșec sau succes?

Așa nu!
După cum bine știm, politica Uniunii
Europene în domeniul deșeurilor a evoluat în ultimii 30 de ani printr-o serie de
planuri de acţiune pentru mediu și a unui
cadru legislativ care urmărește să reducă
efectele negative asupra mediului si sănătăţii populaţiei.
În acest sens, Primăria Sântana a încercat să adopte aceste planuri încă din anul
2010 prin implementarea unor proiecte
de parteneriat între administraţia locală
și agenţi economici autorizaţi în colectarea deșeurilor reciclabile nepericuloase.
De atunci și până azi am reușit să dotăm
orașul Sântana cu peste 70 de ţarcuri pentru colectarea PET-URILOR, FOLIEI DE
PLASTIC ȘI DOZELOR DE ALUMINIU,
colectând astfel peste 25 de tone de deșeuri în fiecare an, reducând simţitor cantitatea deșeurilor depozitate la gropile de
gunoi din împrejurimi.
În tot acest timp am constatat că mai
sunt și cetăţeni care probabil nu au înţeles
sensul, scopul și utilitatea acestor puncte
de colectare, obligându-ne să mai descriem încă o data rolul și modul în care se
desfășoară colectarea deșeurilor reciclabile:
Aceste ţarcuri aflate în majoritatea intersecţiilor din oraș, sunt destinate în special
pentru Pet-uri(sticle de plastic) și doze de
aluminiu. Nu se aruncă plasticuri, pungi,
resturi menajere etc, colectorul nefiind
autorizat să preia alte tipuri de deșeuri.
Pentru întreţinerea și curăţarea punctelor
au fost nominalizate două persoane beneficiare de ajutor social, care monitorizează
săptămânal toate punctele din oras.
Beneficiul acestui proiect: reducerea
consumului de energie pentru fabricarea
ambalajelor(în special PET și Doze de aluminiu).
Acestea fiind zise, dorim să mulţumim
tuturor persoanelor care au dat dovadă
de bun simţ faţă de mediul în care trăim,
conformându-se cu toate aspectele prezentate mai sus, iar pe cei care și acum
consideră puntele de colectare, ghene de
gunoi, îi avertizăm că în următoarea perioadă inspectorii din cadrul Primăriei
Orașului Sântana împreună cu agenţii de
pază vor efectua controale prin toate zonele cu probleme, aplicând amenzi conform Hotărârilor de Consiliu Local aflate
în vigoare.
ing. Laurenţiu Blidar
Protecţia Mediului
SÂNTĂNEANUL
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Eroii neamului cinstiți la Sântana
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Joi, 29 mai 2014, de Ziua
Înălțării Domnului (mare
sărbătoare creștină, care comemorează înălțarea la cer a
lui Iisus Hristos, la 40 de zile
după Înviere) celebrăm Ziua
Eroilor, sărbătoare națională
a poporului român, în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile
de luptă, pentru credință,
libertate, dreptate și pentru
apărarea țării și întregirea
neamului.
La monumentul eroilor din
Comlăuș, festivitatea de comemorare a eroilor a început

după oficierea Sfintei Liturghii a Înălțării Domnului.
Preotul a ținut o scurtă slujbă în memoria eroilor, iar
după aceea, copiii de la școlile
din localitare au recitat poezii și au intonat cântece în

memoria eroilor. La finalul
programului,reprezentanții
instituțiilor din Sântana au
depus coroane, iar Fanfara
Lambert Steiner din Sântana a
cântat imnul eroilor.
Cabinet Primar

Joi, 29 mai 2014, după săvârșirea Sfintei Liturghii din ziua
Praznicului Înălţării Domnului, preotul și credincioșii Parohiei Ortodoxe Caporal Alexa s-au adunat în jurul troiţei
eroilor din cimitirul satului
pentru a cinsti cum se cuvine
pe cei care s-au jerfit pe toate câmpurile de luptă pentru
apărarea ţării și a credinţei
strămoșești, pentru întregirea
neamului și libertatea poporului român.
După slujba de pomenire a
eroilor din acest sat, a Caporalui Alexe Ioan (căzut acum
93 de ani la intrarea în sat) și
a tuturor eroilor români din
toate timpurile și din toate locurile, s-a desfășurat momentul depunerilor de coroane din
partea oficialităţilor prezente.
În final, copiii din Corul „Îngerașii” al Parohiei, pregătiţi
și conduși de parohul lor - Pr.

Gabriel C. Mariș - consilier
social al Arhiepiscopiei Aradului, au intonat Imnul Naţional și au adus un mănunchi de
câteva cântece patriotice, care
s-au dovedit adevărat balsam
sufletesc pentru cei care au cunoscut cu adevărat ce a însemnat războiul și ce însemnătate
aveau atunci aceste cântece
patriotice.
Troiţa a fost ridicată în cinstea eroilor în cimitir, întrucât
acolo sub ea, odihnesc patru
ostași români din al II-lea
Război mondial. Lor li se alătură încă 33 de soldaţi plecaţi

din Cherechi (denumirea veche a satului) pe front, unde
au și murit. Spre pomenirea
lor au mai fost adăugaţi aici și
cei 57 de eroi căzuţi în Primul
Război Mondial, plecaţi tot
din satul acesta pe front.
Cei 94 de soldaţi pomeniţi
pe troiţă, pe care i-a jertfit
satul acesta, dovedesc încă o
dată credinţa drept măritoare
în Dumnezeu și dragostea de
neam a ţăranului român.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace pe toţi eroii și românii
să-i amintească!
Pr. Gabriel Mariș

Eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc

Concursul profesional al serviciilor voluntare
- etapa județeană-Șagu 2014

ovaţii.
Lotul sântănean s-a clasat pe
locul III în clasamentul general și locul I la proba „dispozitivul de intervenţie”.
Concursul s-a desfășurat fără
incidente, în ciuda temperatuÎn data de 07.06.2014, loca- persoane) al formaţiei de vo- rilor ridicate.
litatea Șagu din judeţul Arad, luntari la cele 3 probe deja Pe această cale felicităm
comemorând 100 de ani de consacrate: ștafeta 4X100 m, voluntarii sântăneni pentru
la înfiinţarea Serviciului Vo- pista cu obstacole 100 m și prestaţia lor și prestigiul adus
luntar pentru Situaţii de Ur- dispozitivul de intervenţie. Serviciului Voluntar Sântana.
genţă, a găzduit, sub oblădu- Echipa sântăneană s-a pre- Concurenţilor: Cantea Miirea Inspectoratului Judeţean zentat onorabil la proba șta- tică, Cantea Gabriel, Hirina
pentru Situaţii de Urgenţă fetă și pista cu obstacole, dar Adrian, Cadaru Gheorghe,
„Vasile Goldiș” Arad, desfășu- a dominat, neîndoielnic, pro- Danciu Iulian, Danciu Daniel,
rarea concursului profesional ba dispozitivul de interven- Danciu Adrian, Cionoc Ciprial serviciilor voluntare-etapa ţie, surclasând toate echipele an - le adresăm mulţumiri și
participante cu o execuţie suntem mândri de ei.
judeţeană.
Șef S.V.S.U.
Orașul Sântana a participat impecabilă, demnă de urmat,
la acest concurs, cu un lot (9 ridicând publicul în aplauze și
Alexandru-Raoul Vuiciu

IUNIE 2014

Sărbătoarea Satului Caporal Alexa

încheiat cu bal susţinut de orchestra condusă de Dorin Roman și
Mircea Stanciu. Conducerea Primăriei, prin Domnul Primar Daniel Tomuţa, multumește publicului pentru participarea în număr
atât de mare la eveniment.
Inspector principal
Rozalia Pașca

Ziua Copilului la Sântana

Luni, 2 Iunie 2014, Primăria Orașului Sântana a organizat pentru
toţi copiii din oraș o zi cu totul specială: ZIUA INTERNATIONALA
A COPILULUI. Această zi este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria și copiii, de a le oferi iubirea și aprecierea noastră. Mult așteptatul trenuleţ a sosit în orașul nostru în jurul orei 11, pentru a-i plimba
pe toţi copiii. Albă ca Zăpada și Clownul au împărţit bomboane și
baloane fiecărui copil, iar muzica și dansul au fost și ele prezente
pentru a-i încânta pe cei mici, în așteptarea plimbării mult dorite cu
trenuleţul.
Copilăria, mai întotdeauna trezește în sufletul nostru un sentiment
de melancolie, este vârsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa și visează gingaș. Copiii, atât de ușor de iubit! Un zâmbet curat și strălucitor, mânuţe pline de iubire! La mulţi ani tuturor
copiilor!
Cabinet Primar

Cu ocazia praznicului
Sﬁnţilor Apostoli Petru
și Pavel, le dorim tuturor celor care le poartă numele sau derivate
ale acestora, un sincer
La Mulţi Ani, precum și
multă sănătate și liniște
alături de cei dragi!
Primar, Viceprimar
și Consiliul Local!
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Din activitatea Consiliului Local!

>>> pag. 1 Au participat an-

samblurile folclorice
Busuiocul și Cununiţa din Sântana,
formaţiile instrumentale conduse
de Lup Vasile și Dorin Roman, tinerii interpreţi de muzică popular
Lavinia Borteș, Andreea Pătrugan,
Roberta Lup, Paula Hexan, Mihaela Boda, Giorgiana Lipovan, Simion Coman.
De asemenea au mai încantat publicul interpreţii Nicoleta Buburuzan, Adina Lup, Florin Stoian, Mihaela Mariș, Ben Stanescu, Călin
Timiș, Pavel Cighirean, Cosmin
Pașca, Mara Vlad, Liliana Cozma,
Paula Pașca si Ionut Guver. Invitaţii speciali pentru acest eveniment
au fost instrumentistul Septimiu
Marișca și Lena Miclăuș. Pe tot
parcursul spectacolului, prezentatorul Radu Moș a binedispus publicul cu glumele sale. Seara s-a
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În data de 20.05.2014, Consiliul local al
orașului Sântana s-a întrunit în ședinţă
ordinară, în care s-au dezbătut și aprobat
unele proiecte de hotărâri, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc
Sântana ,, Katarina Akerman’’
- total valoare investiţie este de 510.00
mii lei;
- amplasamentul este parcul de pe strada Muncii, mărginit de străzile Ghioceilor
și Piaţa Mărășești, în vecinătatea Bisericii
Ortodoxe Sântana II și a Bisericii Romano- Catolice ,,Sfânta Ana ’’
- suprafaţa zona verde care se va amenaja este de 7020,57 mp.;
- amenajare suprafaţă verde plantată –
5243,85 mp.;
- alei principale și secundare de acces cu

platforme pavate cu diferite funcţiuni –
1441,07 mp.;
- amenajare spaţiu de joacă pentru copii – 255,15 mp.;
- sistem de iluminat ambiental și decorativ – corpuri de iluminat – 31 bucăţi ;
- sistem de irigaţii cu puţ forat și fântână arteziană – 1 buc.
- împrejmuire incintă, gard decorativ
metalic cu porţi de acces – 368,35 ml.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii și de organizare a Aparatului de specialitate al primarului din
cadrul Primăriei orașului Sântana pentru
anul 2014
- se va transforma postul vacant
existent funcţie contractuală de execuţie “servant tp. de sal.I “ de la S.V.S.U. în
funcţie contractuală de “șofer tip.de salarizare I.
Întocmit, c.j. Monica Popovici

Ziua Porților Deschise și Ziua Absolventului
la Liceul Tehnologic Sântana
Liceul Tehnologic Sântana și-a
deschis porţile, vineri, 30 mai 2014,
găzduind binecunoscutele evenimente anuale și anume Ziua Porţilor Deschise și Ziua Absolventului.
Într-un cadru festiv, în incinta clubului liceului, viitorii liceeni, absolvenţi ai claselor a VIII-a de la școlile
generale din localitate și din satele
învecinate, au fost întâmpinaţi de
către conducerea școlii și profesori,
cu pliante și broșuri informative,
cu scurte discursuri de bun-venit
și activităţi artistice. Manifestarea a
debutat cu prezentarea ofertei educaţionale pentru anul școlar viitor
și a structurii instituţiei și dotărilor,
continuând cu vizitarea liceului, a
sălilor de clasă destinate materiilor
de specialitate, a sălii și terenului de
sport, cantinei școlii, laboratoarelor, unde elevii de gimnaziu au avut
ocazia de a efectua experimente împreuna cu viitorii profesori, precum
și cu prezentarea proiectelor desfășurate până în prezent.
Planulul de școlarizare pentru anul
școlar 2014-2015 cuprinde:
Clasa a IX-a – Liceu zi
• Filiera tehnologică – Profil servicii
Calificare profesională: Tehnician
în activităţi economice – 1 clasa - 28
locuri.
• Filiera teoretică – Profil uman
Specializarea: Știinţe sociale – 2
clase – 56 locuri
• Filiera tehnologică – Profil mecanic
Calificare profesională: Tehnician
mecanic pentru întreţinere și reparaţii – 1 clasa - 28 locuri.
Clasa a X-a – Școala profesională
(pentru absolvenţii clasei a IX-a)
• Domeniul mecanică
Calificare profesională: Mecanic
auto – 1 clasa – 28 locuri.
Clasa a IX-a – Liceu seral
• Filiera teoretică – Profil uman
Specializarea: Știinţe sociale – 1
clasa – 28 locuri
În aceeași atmosferă de sărbătoare
a avut loc și Ziua Absolventului, eve-
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niment ce reprezintă o veche tradiţie
a liceului nostru, reunind absolvenţi,
actuali și viitori elevi, profesori, părinţi și prieteni. Profesorii diriginţi
ai claselor terminale i-au premiat pe
absolvenţi pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură și purtare
în acest an școlar iar absolvenţii le-au
mulţumit profesorilor pentru pregătirea oferită și pentru lecţiile de viaţă dăruite cu atâta abnegaţie, luându-și, de
asemenea, rămas bun și de la colegii
lor. S-a acordat titlul onorific de Șefă
de Promoţie elevei Simon Ștefania,
din clasa a XII-a B, cu media generală
a celor patru ani de studiu 9.86, a cărei discurs a emoţionat întreaga sală.
Aceasta a primit și un premiu special
din partea domnului primar Tomuţa
Daniel. A urmat predarea simbolică a
cheii liceului de către șefa de promoţie
succesorilor săi. Gazdele, prin cuvântul domnului director prof. Căruntu
Mircea și a doamnei director adjunct
prof. dr. Ana Hoeniges precum și a
invitatului special, domnul viceprimar prof. Gligor Cornel au ţinut să-i
felicite pe absolvenţi și să le ureze mult
succes în continuare.
De asemenea, spre finalul evenimentului, gazdele împreună cu invitaţii au avut parte de un program
artistic oferit de elevul Laszlo Beniamin din clasa a XI-a C și de trupele de dans Angels Crew și Angels
Mini, de la Clubul Copiilor din Sântana, coordonate de doamna Blîndu
Diana, căreia dorim să-i mulţumim
pe această cale.
Noi, profesorii, le urăm mult succes absolvenţilor pe drumul vieţii și
la examenele care vor urma în perioada imediat următoare sperând că
i-am îndrumat și ajutat să recunoască și să-si însușească adevăratele valori ale vieţii.
Mulţumim, de asemenea tuturor
elevilor și profesorilor care s-au implicat în această acţiune.
Multă baftă și vacanţă plăcută!
Prof. Pătrăuţa Ioana-Lucia

Apel pentru un oraș mai curat

Odată cu timpul frumos, parcurile
din oraș sunt din ce în ce mai vizitate. La sfârșitul lunii iunie acestea
urmează să fie dotate cu noi echipamente de joacă. Cu siguranţă că
odată cu instalarea acestora fluxul
de copii, tineri și părinţi va crește.
Pentru ca să ne simţim cu toţii bine

va trebui să avem grijă atât de locurile de joacă cât și de parcul în care
dorim să ne petrecem timpul cât
mai plăcut. Din nefericire, la acest
aspect unii nu se gândesc. Fotografia alăturată spune totul despre
buna crestere a unora dintre noi.
Primăria Sântana

Alba-neagra cu grădinile!

Actuala conducere a primăriei
a început încă de anul trecut demersurile de intermediere pentru
trecerea în proprietatea cetăţenilor a grădinilor (terenurilor) aferente caselor cumpărate în baza
legii 112/1995.
Până în anul 2005, întabularea
grădinilor a fost făcută în baza
unor dovezi eliberate de primărie, conform hotărârii Consiliului
Local nr. 51 din 15.10.1998. După
cum se știe, între anii 2002-2005,
urmare a unei hotărâri judecătorești, prin ordin de prefect, s-a
admis atribuirea întregii suprafeţe de teren proprietarilor caselor
cumpărate prin Legea 112.
După 2005, instituţia prefectului
a respins documentaţiile pentru
întabularea acestor grădini. Însuși
primarul Daniel Tomuţa, consilier
în mandatul 2008-2012, a iniţiat
două hotărâri de consiliu local în
acest sens, hotărâri care au fost
atacate cu referat de nelegalitate
din partea prefectului.
În anul 2013, s-a făcut o nouă
propunere pentru ordin de prefect, însă dosarele au fost returnate în baza Legii 165/2013, care
prevede inventarierea terenurilor
și interzice înstrăinarea acestora
până în septembrie 2014.
În 2014, în urma discuţiilor purtate cu instituţia prefectului de
către reprezentanţii primăriei și
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ai consiliului local, s-a hotărât ca
dosarele pentru imobilele dobândite în baza legii 112 să fie
retrimise către prefectură pentru
reanalizare.
În urma anunţului public făcut de
primărie în presa locală, un număr
de 144 de cetăţeni și-au refăcut
actele, acestea fiind înaintate către
prefectură: 67 de dosare pentru
terenurile aferente construcţiilor
dobândite în conformitate cu
Legea 112 și 77 de dosare ale
cetăţenilor care au dobândit
construcţiile de la persoane
private. Parte din acestea au fost
deja respinse de prefectură ca
nefăcând obiectul articolului
36 din Legea18/1991, acestora
fiindu-le incidente prevederile
art. 26 din Legea 112/1995 care
stipulează că: “Suprafeţele de
teren preluate de stat sau de alte
persoane juridice, aflate la data
de 22 decembrie 1989 în posesia
acestora și care depășesc suprafaţa
aferentă construcţiilor, rămân în
proprietatea statului”.
Singura veste bună este că au
fost aprobate propunerile pentru cetăţenii care au depus documentaţia pentru atribuirea terenului proprietate de stat, pe care
era instituit dreptul de folosinţă
în favoarea proprietarului construcţiilor.
Cabinet Primar
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MAIBAUMFEST LA SÂNTANA!

În ultima duminică din mai
Școala Gimnazială „Sfânta Ana”
a fost în sărbătoare: s-a organizat
tradiţionalul Maibaumfest. Maniferstarea a contribuit la păstrarea tradiţiei minorităţii germane,
păstrarea portului, a cântecelor și
dansurilor specifice fiecarei etnii
din regiunea noastra, la conștientizarea copiilor și tinerilor de valoarea tradiţiilor culturale în vederea păstrării și transmiterii lor.
Timp de două săptămâni cadrele
didactice au pregătit porturile elevilor și câteva programe artistice:
două dansuri populare germane
și un colaj de cântece specifice
lunii mai. Alături de elevii școlii
au participat ansamblul „BanatJa” din Aradul Nou și ansamblul
„Busuiocul” din Sântana, care au
prezentat dansuri tradiţionale.
Ca în fiecare an s-a licitat un
miel, iar altul s-a oferit la tombolă. Câștigătorii acestui an au fost:
Palcu-Socaciu Karina și Groo Pa-

trick. Cu muzică si voie bună alaiul a condus câștigătorii acasa.
Pentru buna organizare dorim
să mulţumim părinţilor și FDGR
Sântana. Printre sponzori dorim
să amintim EKR Sântana, SC.
Romgera Sântana, domnul Henger Johann pentru cornurile delicioase, domnului Nadiu Narcis
pentru pomul de mai, Brutăria
Roland din Pâncota și nu în ultimul rând Primăriei Sântana care a
făcut posibilă participarea fanfarei
„Nădlacanka” la festivitate.
Învăţătoarele secţiei germane

Ansamblul folcloric Busuiocul din Sântana a împlinit doisprezece ani de activitate!
Vineri, 20 iunie, ansamblul Busuiocul a împlinit doisprezece
ani de activitate, iar cu această
ocazie au sărbătorit împreună cu
părinţii și invitaţii acestora. Activitatea bogată a acestui ansamblu
a fost încununată cu șase locuri
I, un trofeu, nenumărate premii
și disticţii, obţinute la festivaluri,

concursuri și spectacole. În cei
doisprezece ani de activitate au
participat la emisiuni de televiziune și au reprezentat Sântana în
ţară și peste hotare în: Ungaria,
Republica Moldova, Serbia, Austria, Germania, Elveţia și Turcia.
În prezent, activează în ansamblu și implicit în cadrul Căminu-

lui cultural, un număr de peste o
sută de copii și tineri constituiţi în
patru grupe: începători, juniori,
mijlocii și avansaţi, alături de orchestra de tineret , grup vocal și
soliști vocali. Această activitate
este susţinută de Asociaţia culturală Busuiocul, de Primăria Orașului Sântana și Consiliul Local.
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În numele părinţilor și al copiilor,
vă mulţumim pentru tot sprijinul acordat. Ne vom strădui și pe
viitor să ducem mai departe frumoasele noastre tradiţii locale și
nu le vom lăsa să se piardă.
Inspector principal
Rozalia Pașca
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Căsătoriile lunii Mai 2014

Costan Bogdan-Florian și Enăchescu Denisa-Cristina
Mișcoi Flavius-Simion și Solomon Bianca-Ghiorghina
Nicoară Ștefan-Mihai și Rus Ramona-Camelia
Suciu Cristian-Dănuţ și Kis Ioana-Alexandra
Stochiţa Alexandru-Bogdan și Lupitu Ana-Maria
Cristea Cristian și Vacaru Elena-Larisa
Hreniuc Beniamin-Vasile și Fiţiu Loredana
În acestă lună, șapte perechi de tineri au decis să își
unească destinele în orașul nostru. Doresc, cu această
ocazie, să le transmit tuturor felicitările mele, precum și
tradiționala urare ”Casă de Piatră”.
Sper de asemenea, ca acest pas, pe care tocmai l-au
făcut sa le aducă numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc să aibă parte de o viață fericită împreună, presărată doar cu momente frumoase și
bineînțeles, plină de sănătate.
Primar, Daniel Tomuța

TELEFOANE UTILE

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane
utile.
Compania de Apă Arad – 0257 - 462138
(Uzina de Apă Sântana) sau
0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929
E-ON Gaz – 0800 800 928

COMEMORĂRI
Neag Florin
Ioanovici Petru
Tălean Ioan
Palcu Simion
Budea Minerva

Luna aceasta cinci sântăneni au plecat la ceruri, lăsând în urma lor familii îndoliate. Acum, numai putem
decât să ne rugăm la Dumnezeu să
le așeze suﬂetele alături de cei drepți
și să îi odihnească în pace. Iar familiilor lor sper ca Bunul Dumnezeu
să le aducă alinarea suferințelor și
putere pentru a trece peste pierderea
suferită.
Primar, Daniel Tomuța
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, 1952-2014
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a luat fiinţă în anul 1952,urmare a
asocierii unui grup de pensionari, asociere consfinţită prin Decizia nr.2700/1952
a sfatului popular al Municipiului Arad.
Principalul obiectiv al Casei de Ajutor Reciprc este de a sprijini persoanele vulnerabile prin crearea de instituţii
financiare puse la dispoziţia membrilor
săi prin asigurarea unor servicii, împrumuturi cu dobândă scăzută, procurare
de proteze, asistenţă medicală stomatologică, produse alimentare la preţuri
mici prin magazinele economat, acces la

băile termale, bază de tratament, fizioterapie etc., toate fiind în slujba Protecţiei
Sociale.
Activităţi culturale și de agrement
-biblioteca cu circa 2 500 volume
-corul veteranilor
-conacul literar
-club (șah, remi, etc )
-excursii
-program zilnic conform orarului casei
Adresă: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad: str. Paul Chinezu nr.5 ;
tel./fax 0257/281137

În atenţia fermierilor!

20 MAI- 18 IULIE 2014- Sesiune de depunere de proiecte
pe MĂSURA 121 MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) anunţă lansarea
în perioada 20 mai - 18 iulie 2014 a unei
noi sesiuni de CERERI DE PROIECTE
pe Măsura 121 din cadrul PNDR -MODERNIZAREA
EXPLOATAŢIILOR
AGRICOLE- FERME DE FAMILIE
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul
acordat prin Măsura 121 sunt fermierii
definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în
principal activităţi agricole – activitate
principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune
cuprinsa intre 2 și 50 UDE, și care este
înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de:
• 125.000 euro pentru fermele de familie;
• 2.000.000 euro pentru îndeplinirea
standardelor;
• 2.000.000 euro pentru construcţiimontaj, din sectoru zootehnic;
• 1.000.000 euro pentru construcţiimontaj, din sectorul vegetal;
• 1.000.000 euro pentru achiziţii de uti-

laje (echipamente), din sectorul zootehnic;
• 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, din sectorul vegetal.
Informăm cetăţenii interesaţi că Institutul de Cercetare pentru Economia
Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), instituţie subordonată Academiei
de Știinţe Agricole și Silvice, asigură consultanţă on-line pentru proiectele-tip întocmite pentru fermierii mici și mijlocii.
Pentru a consulta proiectele tip realizate de ICEADR, vă rugăm să accesaţi
pagina web www.iceadr.ro, pagina de
prezentare –PNDR Măsura 121 – PROIECTE TIP.
Informaţii în detaliu asupra acestui
program de finanţare (Ghidul solicitantului și anexe) pot fi accesate pe pagina
oficială a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit www.apdrp.ro,
Secţiunea: Acasă >> Informații Generale
>> Investiții prin PNDR >> Măsura 121
Modernizarea exploatațiilor agricole >>
Măsura 121.
Inspector Adriana Bogoșel

Nou!!!
Servicii funerare complete “D”. Non-stop.
La prețuri accesibile
Sântana, str. Muncii, nr. 82/A. Lângă coafura “ Dorina”

are un rol important în producerea de sisteme de conectori, blocuri de relee,
instrumente de bord, panouri de siguranţă şi alte produse injectate din material
plastic, pentru marii producători din industria automobilelor.

- Sicrie de la 250 de lei
- Capac frigoric ( GRATUIT în prima zi )
- 20% reducere la sicriu ( pentru veteranii de război )
- 10% reducere la sicriu ( pentru persoanele cu handicap )
- Coroană funerară de la 20 de lei
- Transportul la capelă GRATUIT
Contact :

ANGAJEAZĂ OPERATORI PRODUCTIE
Activitatea principală :
Asamblarea componentelor electronice conform instrucţiunilor de lucru
pentru marii producători din industria automobilelor.
Cerinţe:
Obligatoriu minim 10 clase absolvite;
Disponibilitate de a lucra în schimburi si dexteritate manuală;
Starea sănătăţii – optimă pentru munca în picioare si fără probleme de vedere.
Firma noastră oferă:
 Loc de muncă stabil şi o atmosferă de lucru plăcută, familială;
 Salariu de incadrarea 1.000 Ron brut;
 Bonusuri lunare de până la 20% din salariu
 Ore suplimentare plătite 200%
 Tichete de masă din prima zi;
 Asigurare privată de sănătate din prima zi;
 Spor pentru munca de noapte;
 Transportul gratuit;
 Pregătire profesională excelentă şi condiţii foarte bune de lucru
Dacă vrei să lucrezi în fabrica noastră VINO şi DEPUNE un curriculum vitae sau COMPLETEAZĂ un formular de
angajare la sediul firmei Yazaki Component Technology din Arad, Zona Industrială Vest, Strada III, nr. 4 - 4A sau
trimite-l la Fax: 0372-577.019 sau la yct_recruiting@yazaki-europe.com
Pentru orice informaţii ne puteţi contacta la nr. 0372-577.002 sau 0372-577.087
.

SÂNTĂNEANUL

Și Sântănencele… au talent

Pentru că miercuri, 28.05.2014,
în Sala Festivă a Liceului „Moise Nicoară”, Inspectorul de specialitate, Diana Achim, a făcut
premierea celor mai talentaţi
și conștiincioși elevi din judeţ
și Liceul Tehnologic Sântana se
poate bucura de succesele elevilor: Ienachi Yasmin (cls. a V-a G
– prof. Melania Vuin) premiul al
II-lea la minorităţi, Constantea
Claudia (cls. a VII-a G – prof.
Albina Bonţ) premiul al III-lea
la minorităţi, Tomuţa Patricia

(cls. a VII-a E – prof. Melania
Vuin) menţiune, Goman Daniela (cls. a VI-a E – prof. Aron
Bonţ) menţiune și Savi Mihaela (cls. a V-a E – prof. Melania
Vuin) menţiune la Matematică
± Poezie.
Suntem foarte mândri de rezultatele fetelor noastre pe care
le felicităm și le urăm în continuare mult succes și de ce nu,
un loc superior în anul viitor.
A consemnat,
Bibliotecar, Valentina Brădean

Și moleculele... se premiază!

Am avut onoarea și bucuria
de-a ajunge cadru didactic în
școala Gimnazială „Sfânta Ana”
Sântana.
Primii pași aici au fost cu neîncredere și confuzie, neștiind
ce anume voi găsi. Surprinderea a fost foarte mare, când, pe
lângă faptul că am găsit o școală
foarte bine organizată și colectivul de profesori de aici, împreună cu doamna director, Höniges
Ana, m-a primit cu căldură.
Făcând cunoștinţă cu elevii de
aici, în mintea mea au apărut
primele speranţe că vom merge la olimpiadă. Bucuria mi-a
fost foarte mare când în aprilie,
după o muncă de un semestru
și jumătate, am participat cu

elevul Bogoșel Ovidiu la faza
Locală a Olimpiadei de Chimie
„Raluca Ripan”, unde acesta s-a
calificat al 10-lea pentru faza judeţeană. În 17 mai 2014 la judeţ
la chimie, Ovidiu, care este un
copil de o sensibilitate mare și
un viitor intelectual al acestui
oraș, a luat menţiune. Participarea elevilor din clasa a VIIa E de la Școala Gimnazială
„Sfânta Ana” nu se oprește aici.
În 27 mai 2014 am participat
cu 3 elevi ai clasei a VII-a E la
concursul interjudeţean „Noi și
chimia” unde au luat premiul al
III-lea. Acești elevi au fost: Bogoșel Ovidiu, Ciutan Roxana,
Morgoș Mălina.
Prof. chimie, Daniela Turc
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Activitate misionară la Biserica din Caporal Alexa

Duminică, 18 mai, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Caporal Alexa,
Protopopiatul Arad s-a desfășurat o activitate
misionară a Corului de teologi „Trifon Lugojan”.
Tinerii, foarte bine pregătiți, au dat răspunsurile
la Sfânta Liturghie și au susținut un concert de
pricesne la sfârșitul slujbei.
Trifon Lugojan (1874 - 1948) a fost un compozitor și profesor de muzică bisericească ortodoxă din Arad. El a contribuit în mod decisiv la
proiectul de uniformizare a muzicii bisericești
arădene inițiat de episcopul Ioan Ignatie Papp,
realizând notația muzicală pentru toate slujbele
cultului liturgic ortodox, în conformitate cu melosul liturgic interpretat în bisericile ortodoxe
din județul Arad. Trifon Lugojan a fost considerat una dintre cele mai prolifice personalități

muzicale oferite de Ortodoxia arădeană în prima jumătate a secolului XX și un exponent de
bază al muzicii bisericești din Banat.
Activitatea misionară a acestor tineri promovează într-un mod extraordinar muzica bisericească tradițională arădeană în toate bisericile
unde sunt invitați. Bucuria adusă de acești tineri
a fost și mai mare datorită faptului că unul dintre membrii corului este un fiu al satului, elev la
Seminarul Teologic Liceal din Arad.
La sfârșit, P.O. pr. paroh Gabriel C. Mariș - consilier social al Arhiepiscopiei Aradului, a înmânat o diplomă de mulțumire dirijorului corului –
Roz Marinel și i-a îndemnat să continue cât mai
mult promovarea muzicii bisericești a Aradului.
Pr. Cons. Gabriel C. Mariș

Concursul „Prietenii Pompierilor”
- etapa județeană-Sântana 2014

În data de 02.06.2014 orașul Sântana a fost gazda concursului „Prietenii Pompierilor”, etapa judeţeana. La eveniment au participat 14
echipe, reprezentând unităţile de
învăţământ de pe raza judeţului
Arad. Echipele și-au dovedit iscusinţa în cadrul unei probe teoretice
si a 2 probe fizice în cadrul cărora
îndemânarea și lucrul în echipă au
reprezentat reţeta succesului.
Echipele sântănene au dominat
podiumul atât la proba teoretică cât
și la probele fizice, obţinând locul
I în clasamentul general. Capriciile meteorologice care au întrerupt
pentru o scurtă perioadă desfășurarea probelor, nu au reușit să știrbească elanul și spiritul competitiv
al echipelor participante care au dat

dovadă de performanţe exemplare.
Toate echipele au fost recompensate cu diplome de participare, iar
primelor trei echipe din clasament
le-au fost înmânate diplome, medalii și cupe de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad. Concursul
s-a desfășurat fără accidentări sau
evenimente neplăcute.
Echipele sântănene urmează să își
etaleze pregătirea teoretică și practică la etapa naţională a concursului
„Prietenii pompierilor”.
Pe această cale le asigurăm sprijinul nostru în acest demers și le
urăm SUCCES!
Șef S.V.S.U.
ALEXANDRU-RAOUL VUICIU

Cercurile tehnico-aplicative ale elevilor din Sântana sunt la înălțime
Vineri, 30 mai, a avut loc la Arad faza judeţeană a
concursului pe teme de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea
apăr viaţa’’, rezervat elevilor din ciclurile gimnazial
și liceal. Liceul Tehnologic din Sântana a prezentat
la startul concursului câte o echipă mixtă (baieţi și
fete) la ambele categorii de vârstă. Concursul a constat într-o probă teoretică (întrebări din domeniul
protecţiei civile) și două probe practice (transportul
asistat al unui accidentat așezat pe targă pe distanţă
de 50 metri și deplasarea cu masca pe figură într-un
raion cu obstacole, contaminat).
SÂNTĂNEANUL

Elevii școlii din Sântana s-au aflat printre protagoniștii competiţiei; echipa claselor IX-XII a reușit
să se claseze pe locul I, devenind în acest fel campioană judeţeană, iar echipa claselor V-VIII s-a situat pe locul II, la doar o secundă de prima poziţie a
clasamentului. Iată componenţa celor două echipe:
liceu- Samuel Varvari, Constantin Pașca, Cosmin
Ujoc, Cristina Ștefea, profesor Cristian Tudose; gimnaziu-Andrea Pătrugan, Lavinia Dobra, Lidia Varvari,
Răzvan Ropa, profesor Emil Arsa.
prof. Emil Arsa

Primarul Daniel Tomuța a semnat
contractul pentru modernizarea drumurilor

În cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Locală, subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, câteva dintre
localităţile judeţului Arad vor
primi aproximativ 22 de milioane
de lei pentru demararea lucrărilor,
urmând ca în viitorii trei ani, Ministerul Dezvoltării să continue
alocarea fondurilor pentru finalizarea proiectelor demarate cu
această primă tranșă de bani.
Conform contractului semnat
de către primarul orașului nostru,
domnul Daniel Tomuţa și viceprim-ministrul guvernului României, domnul Liviu Dragnea,
urmează ca în următorii trei ani să
se realizeze în Sântana asfaltarea
a 8,1 km de străzi. Valoarea totală a investiţiei este de 10.761.419
lei (puţin mai mare decât împrumutul făcut de fosta administraţie
în anul 2007) și este asigurată în
cea mai mare parte din fonduri
guvernamentale, contribuţia din

Au fost făcuţi primii pași pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate obiective propuse de către actuala
administraţie. În anul 2013 primăria
orașului a răscumpărat o suprafaţă
de 5,9 ha, situată în partea de vest a
orașului, pe marginea drumului judeţean 192, în imediata vecinătate a
staţiei de benzină DrakarNoir. Terenul fusese vândut în mandatul fostului primar, cu suma de 192.000 lei
(1,9 miliarde lei vechi)în scopul dezvoltării unor unităţi economice productive. Întrucât construirea acestor
obiective a eșuat, consiliul local a fost
de acord cu răscumpărarea terenului
la aceeași valoare, în scopul construirii unui ștrand.

bugetul local fiind de 343.346 lei.
În prima tranșă, pentru anul 2014,
orașul nostru a primit 300 000 lei
cu care urmează să se facă proiectarea, licitarea și demararea lucrărilor.
Străzile nominalizate pentru asfaltare cuprind zona centrală a orașului și se încadrează în perimetrul: 1 Decembrie, I.L.Caragiale,
Aradului, Ghioceilor, Câmpului,
M. Viteazul și Muncii.
În paralel, primăria va asfalta din
fonduri proprii 4,5 km de străzi în
anul 2014 și cel puţin 7 km în anul
2015. Se speră ca la finalul celor
trei ani orașul Sântana să aibă 30
km de străzi modernizate, cu mult
faţă de cei 9 km asfaltați până în
prezent. La un calcul sumar, reiese
că dacă în cei 24 de ani scurși de
la revoluţie s-ar fi realizat măcar 2
km în fiecare an, astăzi tot orașul
ar fi fost asfaltat.
Primăria Sântana
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Lucrările de canalizare se apropie de ﬁnal
Cu bune și cu mai puţin bune, cea mai
mare dintre lucrările de investiţii ale orașului se apropie de final. O primă întâlnire
pentru recepția finală a avut loc la începutul lunii iunie, însă din cauza unor neconcordanţe de ordin tehnic și constructiv, comisia a fost de acord cu amânarea
recepţiei până la remedierea acestora. Se
lucrează încă la refacerea trotuarelor și a
șanţurilor care au fost acoperite cu pământ.
Abonaţii care erau legaţi la vechea canalizare au fost transferaţi fără costuri la
cea nouă, fiind și o probă de funcţionare
a acesteia.
Ultimul hop ce trebuie trecut, este construcţia noii staţii de epurare, care se va
face printr-un proiect nou și o finanţare
separată,ce sperăm să înceapă vara aceasta.
Primăria Sântana

În atenția cetățenilor!
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Arad în colaborare cu Primăria orașului Sântana
implementează proiectul’’ Egalitate de
Șanse la o viaţă împlinita’’ prin care vor
organiza cursuri de calificare în meseria de:

- Lucrător finisor pentru construcţii
Condiţii de recrutare:
-Persoană de etnie rromă; Școlarizare - minim 4 clase finalizate; Nu este
angajat; Nu a finalizat un curs de calificare prin fonduri europene.
Persoana de contact,
Romana Colompar,
Referent probleme rromi.
Telefon: 0733.037.832

Vom avea ștrand doar vara viitoare!

Odată avănd terenul, la începutul

banistic zonal (PUZ), prin care sunt

anului 2014 a fost realizat planul ur-

delimitate suprafeţe pentru bazine

de înot, terenuri de sport, parcări și
spaţii comerciale care să deservească
întreaga zonă de agrement. Primăria
se va ocupa de asigurarea utilităţilor:
parcări, apă, curent etc, iar pentru
celelalte obiective (bazine de înot, terenuri de sport, comerţ) sunt așteptaţi investitori.
Merită a fi menţionat și faptul că
finalizarea lucrărilor de canalizare vine în sprijinul realizării acestui
obiectiv, autorităţile de mediu nepermiţând deversarea apelor uzate în
șanţurile de pe marginea drumului.
Așadar, să așteptăm cu încredere
vara viitoare.
Primăria Sântana

Voința Caporal Alexa la final de campionat!
Voința Caporal Alexa, a ajuns la finalul campionatului 2013-2014. A fost
un campionat greu cu multe victorii dar
și cu înfrângeri pentru echipa de suflet
a localității Caporal Alexa. Iubitorii
sportului rege au fost alături de jucători
atât în momentele bune cât și în cele
mai puțin bune. Iată că acum, la final

de campionat, Voința Caporal Alexa a
reușit să se situeze pe un onorabil loc
VI, în Liga a VI-a, seria B. Este un loc
bun ținând cont că a întâlnit adversari
pe măsură. A fost un campionat în care
Voința a făcut spectacol, a uimit prin
unele faze de joc dar totodată au fost
momente în care a cedat în fața rivali-

lor din județ. Microbiștii din Caporal
Alexa au fost bucuroși că au avut parte de meciuri de fotbal la ei acasă, venind cu drag la teren, când echipa lor
juca pe teren propriu. Am putut auzi
încurajări din partea suporterilor dar
uneori și critici în ceea ce privește unele
faze de joc. Și echipa a obținut rezultate
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mult mai bune acasă decât în deplasare.
Felicităm și noi echipa Voința Caporal
Alexa și sperăm ca în campionatul următor, să înregistreze rezultate și mai
bune pentru că ceea ce s-a întâmplat pe
parcursul campionatului proaspăt încheiat ne-a demonstrat că se poate face
performanță.

