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

Să fim mai buni!

Primar
Daniel Tomuța
Ne este dat deseori să auzim afirmaţia: “Lumea e rea” sau mai nuanţat: “Oamenii s-au făcut mai
răi”, expresie care lasă să se înţeleagă că odată oamenii au fost
totuși mai buni. Mulţi cred că pe
vremea comunismului oamenii au
fost mult mai apropiaţi, mai înţelegători. Viaţa era mai tihnită, cu
toţii eram aproape egali. Oricine
avea un loc de muncă, o casă sau
speranţe că va primi una, nu exista
goana după averi și nici nu se fura
atâta. Eram cu toţii uniţi de ura
împotriva dictaturii.
Astăzi, în schimb, unii sunt săraci, alţii mai bogaţi, nevoile sunt
mai mari, iar statul te ajută prea
puţin.
Grijile ne fac mai încruntaţi,

lupta pentru traiul zilnic- mai îndârjiţi. Am ajuns să ne urâm între
noi: săracii cu bogaţii, partidul x
cu partidul y, steliștii cu dinamoviștii, bugetarii cu particularii, ne
certăm, ne reclamăm…
La toate acestea pot exista explicaţii. Ce e de neînţeles, deși unii
mergem la Biserică, e că ne certăm
cu părinţii, cu rudele sau cu vecinii
și păstrăm ranchiuna ani de zile,
chiar dacă atunci când spunem
“Tatăl nostru” cerem “… și ne iartă nouă păcatele noastre, precum
iertăm și noi greșiţilor noști…”
E drept că pace între toţi oamenii
nu va fi niciodată, dar putem încerca măcar acum, înaintea Paștilor,
să fim mai iertători și mai buni.
Vine primăvara, natura se trezește la viaţă, soarele și florile ne fac
sufletele mai fericite. Este un bun
prilej să luăm aminte la porunca
Mântuitorului care ne îndeamnă:
“Iubește pe aproapele tău ca pe tine
însuţi”.
Alături de acest îndemn vă doresc și eu “Sărbători fericite!”, sănătate, iar minunea Învierii să vă
aducă în suflet împăcare, armonie,
iertare și iubire.
Primar Daniel Tomuța

ALTFEL DE VALORI!

Cu ocazia sărbătorii Floriilor, urăm tuturor celor care
poartă nume de flori, un sincer și călduros La Mulți Ani!
Tuturor cetățenilor le dorim să aibă parte de o zi de Florii
minunată alături de cei dragi!
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să vă aducă lumină în suflete, bucurii și speranță
de mai bine. Vă dorim sărbători fericite alături de familie. Hristos a Înviat!
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

,,Floricele din Sântana’’ 2015

Interviu cu domnul Daniel Rad,
proprietarul benzinăriei Lucky din Sântana

- După câte știu, nu sunteţi din
Sântana …
- Da, m-am născut la Ineu, în noiembrie 1970, am absolvit Școala
Profesională Auto la Doctor Petru
Groza, iar ulterior am absolvit liceulprofil mecano-energetic în Oradea și
am lucrat o perioadă ca șofer la Schela de Producţie Petrolieră Pecica.
- Domnule Daniel Rad, din ce an
aţi preluat benzinăria din Sântana?
Sunt deja 17 ani de când mi-am asumat această afacere. Mi-aduc aminte
că am investit la momentul acela toţi
banii pe care-i aveam.
Există anumite suspiciuni în legătură cu existenţa apei în carburantul de
la staţie. Cum comentaţi acest lucru?
Probabilitatea ca în carburantul distribuit să existe apă este totalmente
zero pe următoarele considerente: în

condițiile în care autoritățile statului
ar depista la comercializare produse neconforme (apă în carburant)
societatea ar fi sancționată pentru
comercializare de produse neconforme cu amendă contravențională în
cuantum de 100.000 de Ron, confiscarea mărfii și suspendarea activității
pe o perioadă de 3 luni de zile.

>>> pag. 4

Cu ocazia zilei de 8 martie ,
Primăria orașului Sântana, a
organizat cea de a XIV-a ediţie a concursului ,,Floricele din
Sântana’’. Pentru acest concurs
au fost selectaţi 7 concurenţi,
care au fost pregătiţi înainte
și care în final, au fost cu toţii
premiaţi cu diplome, trofee și
cărţi. Concurenţii au fost următorii: Cosma Maria, Dulovecz Sara, Dărău Naiana, Pag
Andreea, Pătrugan Veronica,
Dărău Florina și Cărăian La-
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risa. Trofeul concursului a fost
câștigat de Dărău Florina, care
a interpretat impecabil melodia ,,Ană chică galbenă’’. Juriul
a fost format din următorii
membrii: Rozalia Pașca, iniţiatorul concursului, Ciordaș
Ioan, învăţător, Costantin Suciu, consilier la cabinetul Primarului, Paula Pașca, interpret
de muzică populară și Ionuţ
Guver, profesor de muzică
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OBIECTIVE DE INVESTIȚII PENTRU 2015!
Denumirea obiectivelor de investitii
EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA SANTANA CU SALA DE SPORT STR.T.VLADIMIRESCU 25 - PNDL
REABILITARE CORP CU CANTINA LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA JUDETUL ARAD - PNDL
PROIECTARE SI EXECUTIE AMENAJARE PARC KATARINA AKERMAN
PROIECT APA CANAL EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ARAD
AMENAJARE TEREN SINTETIC MULTIFUNCTIONAL STRADA DUNARII
PT SI SISTEMATIZARE PENTRU AMENAJARE TEREN SINTETIC MULTIFUNCTIONAL STRADA DUNARII
MODERNIZARE RETELE CANALIZARE IN JUDETUL ARAD
EXTINDERE INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT IN ORASUL SANTANA
MODERNIZARE CLADIRE CINEMATOGRAF - SF
MODERNIZARE ZONA PIATA AGOALIMENTARA SI PIATA DE ANIMALE - SF
MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL SANTANA
ASFALTARE STRAZI IN ORASUL SANTANA - EXECUTIE
ASFALTARE STRAZI IN ORASUL SANTANA - PROIECTARE
ASFALTARE STRAZI IN ORASUL SANTANA - PROIECTARE FAZA DALI
MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL SANTANA PNDL ETAPA II - AVIZE
MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL SANTANA PNDL ETAPA II -SF

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local al orașului Sântana s-a
întrunit în ședinţă ordinară în data de
26.02.2015, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului
din intravilanul orașului Sântana în suprafaţă de 800 mp, evidenţiat în C.F. nr.
305066 Sântana, cu număr cadastral
305066.
a) s-a aprobat vânzarea prin licitaţie
publică a terenului din intravilanul orașului Sântana în suprafaţă de 800 mp,
evidenţiat în C.F. nr. 305066 Sântana, cu
număr cadastral 305066 (terenul se află
în vecinătatea sediului administrativ),
având ca destinaţie construcţia unui
spaţiu de prestări servicii. Preţul de pornire este de 17.600 euro/800 mp.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului ,,Modernizare străzi în oraș
Sântana, judeţul Arad – etapa2”
- se va depune o documentaţie tehnico- economică în vederea finanţării
proiectului de ,,Modernizare străzi în
orașul Sântana’’, pentru 9,669 km. cu o
valoare de 12.993.743 lei cu TVA inclus.
Investiţia va fi finanţată prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, respectiv fonduri guvernamentale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din
proiectul ,,Reabilitare corp cu cantină Liceul Tehnologic Sântana , judeţul Arad”
- s-a aprobat valoarea conform devizului general, respectiv 1,341.202 lei
cu TVA inclus, proiectul de reabilitare
va fi finanţat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală, respectiv fonduri
guvernamentale.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 0rganigramei și a Statului de personal al Aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2015.
Transformarea
posturilor vacante
SÂNTĂNEANUL

funcţii publice de execuţie cl. I:
a. din “auditor” coordonator compartiment grad profesional principal, în
funcţie publică de execuţie cl. I “ auditor” coordonator compartiment grad
profesional superior în cadrul compartimentului Audit,
b. din “ auditor” grad profesional principal, în funcţie publică de execuţie cl.
I “auditor” grad profesional asistent, în
cadrul Compartimentului audit.
5. Proiect de hotărâre privind funcţionarea SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL cu sediul în localitatea Caporal
Alexa, FN. pe teritoriul orașului Sântana
din cadrul proiectului Succes Intreprinderi Sustenabile pentru Incluziune.
- obiectivul societăţii înfiinţate în
urma contractului de finanţare POSDRU
/168/6.1/s/1466329 îl constituie dezvoltarea și promovarea activităţilor și serviciilor acesteia, ca generatoare de venit
pentru a ajuta persoanele excluse social
sau cele expuse riscului de excluziune
socială.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului ,,Extindere Școala gimnazială Sântana cu Sala de Sport – strada
Tudor Vladimirescu nr.25”
- s-a aprobat valoarea conform devizului general, respectiv 2.726.196 lei
cu TVA inclus, proiectul de extindere va
fi finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, respectiv fonduri guvernamentale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titulaturii din Liceul Tehnologic Sântana în Liceul Tehnologic
,,Stefan Hell”
- proiectul de hotărâre a rămas la
transparenţa decizională, urmând să se
emită avizele necesare în vederea atribuirii denumirii Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell’’.
Întocmit, c.j. Monica Popovici

SÂNTĂNEANUL

pag. 2

Activitate încununată
de succes în cadrul
compartimentului Proiecte
Dezvoltarea orașului nu se poate face numai
din banii bugetului local. Fondurile sunt limitate. Tocmai de aceea în ultimii ani s-a desfășurat o cursă contra cronometru pentru obţinerea de. finanţări externe.
Ca urmare a acestor eforturi în anul 2014 au
fost depuse și aprobate o serie de proiecte care
se vor implementa începând de acest an. Este
vorba despre:
,,Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Sântana, judeţul Arad”, proiect care beneficiază
de finanţare nerambursabilă acordată în cadrul Axei Prioritare 3 ,, Îmbunătăţirea infrastructurii sociale și a domeniului Major de
Intervenţie 3.4 ,,Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare și a infrastructurii
pentru formare profesională continuă al regio-Program Operaţional Regional.
,,SuccES Întreprinderi Sustenabile pentru
incluziune”, proiect care beneficiază de finanţare nerambursabilă de către AMPOSDRU
axa prioritară nr.6 ,,Promovarea incluziunii
sociale” domeniul major de intervenţie 6.1,,
Dezvoltarea economiei sociale”
Pe lângă acestea au mai fost propuse spre
aprobare următoarele proiecte :
“Reabilitare Corp Cantină Liceul Tehnologic
Sântana, judeţul Arad”
“Extindere Școală Gimnazială Santana cu
sala de sport de pe stradă Tudor Vladimirescu
nr.25”
“Modernizare străzi în oraș Santana, judeţul
Arad – PNDL etapă II-a “
“Extindere Piaţă Agroalimentară în orașul
Sântana, judeţul Arad”
Pentru următoarele proiecte urmează să se
semneze contractul de finanţare:
“Școală-alternativă pentru o viaţă mai bună”,
proiect coordonat de Ministerul Educaţiei
Naţionale în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei publice,
opt primării și opt inspectorate școlare. Orașul Sântana va beneficia, urmare a acestui
proiect, de sprijin material și școlar la Școală
Gimnazială Sântana în vederea creșterii educaţiei de calitate pentru copiii proveniţi din
grupuri dezavantajate (în special copii de etnie romă). Proiect finanţat de Granturile Norvegiene lansat prin Programul RO25 “Combaterea sărăciei în România”, program ce se va
realiza pe parcursul a 2 ani.
“Conservarea și revitalizarea patrimoniului
cultural și natural” Proiect aprobat pentru finanţare din fonduri norvegiene, Programul
PA 16/RO12–) are ca obiectiv restaurarea Casei Urbariale (vechiul Gimnaziu din Sântana)
și adaptarea acestuia la nevoile culturale ale
comunităţii locale.
Inspector Compartiment Programe Europene,
Anisoara Petrisor
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Noutăți despre handbalul sântănean!

Ultimele evenimente handbalistice în ordine cronologică au fost:
-În ultima săptămâna din februarie au avut loc fazele de
calificare(zona mică) pentru finalele pe judeţ în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului
Școlar la handbal. Din patru
echipe participante, Liceul Tehnologic Sântana s-a calificat cu
două la finală pe judeţ.
-La 28 februarie a avut loc
Cupa Mărţișorului la handbal
senioare la sala de sport din
Sântana cu participarea celor
mai bune echipe feminine din
judeţ. După meciurile din grupe
au urmat meciurile pentru locurile în clasament. Clasament
final:
Loc.1.-C.S. Crișul Chișineu
Cris.
2.-C.S. Frontiera 2004 Curtici.
3.-L.P.S. Arad.
4.-A.C.S. Unirea Sântana.
5.-C.S.S. Avram Iancu Arad.
6.-A.C.S. Unirea Sântana Junioare III ( gimnaziu fete)
Toate echipele au primit cupe,

diplome și mărţișoare pentru
toate jucătoarele. În momentele de pauză au fost servite
sandvișuri și cornuri. Modelul
de diplome, foarte reușit, a fost
realizat de domnișoara Larisa
Roman căreia îi mulţumim. De
asemena, mulţumiri asistentelor care asigură mereu primul
ajutor în cadrul competiţiilor,

Autoritatiilor locale și tuturor
celor care au făcut posibilă desfășurarea acestei competiţii.
Componenţa echipei A.C.S.
Unirea Sântana: Bilan Nicoleta, Mihuţ Alina, Bolba Claudia,
Boca Daiana, Roșu Denisa, Călin Rahela, Boicu Paula, Weisenburger Denisa, Corasi Denisa.

SÂNTĂNEANUL

pag. 3

-În 05. martie au avut loc la
sala Șc. Gen. Avram Iancu Arad
finalele la Olimpiada Naţională
a Sportului Școlar la handbal
unde Liceul Tehnologic Sântana
a câștigat două titluri de campion de judeţ, unul la handbalgimnaziu-fete și handbal- liceubăieţi.
Componenţa echipei gimnaziu-fete: Morgos Mălina, Hexan
Paula, Rusu Andreea, Tomuta
Patricia, Hebean Cristina, Patrugan Andreea, Miscu Ramona, Dehelean Simina, Trif Ligia,
Suiugan Denisia, Bilan Oxana,
Ploscaru Alexia, Draia Andreea,
Dobra Lavinia, Varvari Daniela.
Componenţa echipei liceubăieţi: Willner Nils, Ginghină
Lucian, Ginghină Alin, Ujoc
Daniel, Czebely Ladislau, Balint
Ladislau, Grosz Robert, Burduhos Marius, Pașca Constantin,
Oneţ Marius, Cosma Cătălin,
Barbu Lucian, Neag Gabriel,
Danciu Cristian.
-Între 13-15 martie am participat cu echipa de gimnaziu-fete la faza interzonală din cadrul

O.N.S.S. la Hunedoara unde am
ocupat locul III. La aceeași dată
echipa- liceu-băieţi a participat
la faza interjudeţeană din cadrul O.N.S.S. la Drobeta Turnu
Severin unde au ocupat locul III
sub conducerea prof.Puia Cătălin. Cunoscând valoarea adversarilor, sunt mulţumit de aceste
clasamente.
În încheiere aș vrea să mulţumesc tuturor părinţilor pentru că au încredere în secţia de
handbal.
antrenor prof. Höniges Josef
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,,Floricele din Sântana’’ 2015
blui Busuiocul, grupul vocal
,,Flori de busuioc”, ansamblul
Busuiocul avansaţi și interpreţii: Lavinia Borteș, Andreea
Pătrugan, Roberta Lup, Paula
Hexan, Simion Coman și Mihaela Boda. Spectacolul a fost
prezentat de frumoasa domnișoară Anca Hexan. La finalul
spectacolului, domnul primar
>>> pag. 1 Acompani- Daniel Tomuţa a oferit din
amentul concurenţilor a fost partea Primăriei câte o floare
asigurat de tinerii instrumen- tuturor femeilor prezente la
tiști ai ansamblului Busuio- spectacol.
cul, Danciu Marian, Todea
Inspector, Rozalia Paşca
Răzvan, Roșu Răzvan și Buzna
Bogdan. În spectacol au participat tineri talenţaţi, instruiţi
de domnul Ciordaș Ioan: Paula Hexan, Iulia Pelinari, Sergiu
Rădac, Reinholz Erica, Andrei
Cristian Nosal, Ferician Denis, Alex Petrișor, Ami Pavan
și Trif Andrei. În spectacol au
mai evoluat juniorii ansam-

Martie, luna curățeniei de
primăvară în orașul Sântana

Odată cu venirea primăverii, Primăria Orașului Sântana
a început curăţarea parcurilor,
zonelor intens circulate și nu în
ultimul rând, intrarea în oraș
pe drumul care face legătura
între Olari și Sântana. La aceste
acţiuni au participat angajaţi ai
societăţii Primvest, gospodărire comunală și persoane care
beneficiază de ajutor social.
Cu această ocazie au fost văruiţi și toaletaţi arborii ornamentali

din zona centrală, s-a nivelat terenul din zona Boroș, s-au plantat 46 de arbori (Platan, Catalpa
și Albizia) pe străzile Muncii și
Ghioceilor, iar parcurile au fost
și ele curăţate de resturile vegetale rămase peste iarnă.
Tot în acest sens și mai ales
pentru înfrumuseţarea orașului, facem un apel către concetăţenii noștri să ne urmeze
exemplul.
Primăria

Plăcuțe de identiﬁcare stradală
Din economiile făcute la
sfârșitul anului trecut au fost
achiziționate un număr de
670 plăcuțe cu numele fiecărei străzi din oraș. Plăcuțele
de identificare stradală au fost
amplasate la intersecțiile străzilor în care acestea lipseau sau
erau deteriorate.
Mulțumim cetățenilor care
au case la colțul strazilor că au re a plăcuțelor a fost realizată
oferit înțelegere față de această fără costuri suplimentare.
activitate. Acțiunea de montaPrimăria
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ALTFEL DE VALORI!

Interviu cu domnul Daniel Rad,
proprietarul benzinăriei Lucky din Sântana

>>> pag. 1

Exista un risc
prea mare pe care o societate cu o
cifră de afaceri de 5-6 milioane de
Euro anual nu și l-ar putea permite.
Pe de altă parte, calitatea combustibililor se verifică în permanenţă.
Inclusiv propriile mele mașini sunt
alimentate de aici și nu am avut niciodată probleme. Nici un litru de
carburant nu se descarcă în rezervoarele staţiei de distribuţie fără a
fi verificat în prealabil. În eventualitatea în care, în perioada de iarnă
ar exista apă în carburant, pompa
cu care se livrează carburantul ar
îngheţa făcând imposibilă această
operaţie.
- Aţi avut și reclamaţii în acest
sens?
- Din păcate au existat, însă reclamaţiile, pe care eu le consider
tendenţioase nu au făcut decât să
confirme susținerile mele, astfel că
la un control cu prelevare de mostre
de carburant dispus de Ministerul
Economiei și Finanţelor, Direcţia
Infrastructură și Mediu s-a constatat că produsele petroliere comercializate la acel moment erau peste
standarde. Mostrele prelevate au
fost supuse analizei la Centrul Naţional pentru Încercarea și Expertizarea Produselor C.N.I.E.P.-LAREX .
- Mai aveţi și alte puncte de lucru?
- Alături de staţia din Sântana, societatea mai deţine o unitate la Arad
prin intermediul cărora livrează lunar circa 400.000 litri de carburant.
Avem pe rol un număr de circa 60
de contracte cu diferite societăți comerciale (în special de transport).
Un motiv în plus, dacă mai era cazul, pentru a avea grijă de calitatea
carburantului.
- Un om de afaceri are timp pen-

tru alte pasiuni?
- Da, am o mare pasiune pentru
dendrologie- pentru grădinărit,
pentru plante. Am o casă de vacanţă în curtea căreia aceasta pasiune
se manifestă și nu în ultimul rând
schiatul și sporturile nautice.
- Un cuvânt de încheiere pentru
cititori:
- Regret faptul că în 17 ani nu am
reușit să elimin aceste zvonuri fiind
obligat să port stigmatul practicilor predecesorilor mei. Am totuși
speranța că viitorul va confirma
susținerile mele. În toți acești ani ați
fost alături de mine și vă mulțumesc
pentru asta, drept pentru care am
să vin și eu în sprijinul dvs. și am
să organizez în acest sens tombola
Lucky în perioada 1 aprilie 201530 decembrie 2015, în cadrul căreia alimentaţi de minimum 150 lei,
completaţi talonul de participare,
păstraţi bonul fiscal și aveţi șansa
de a câștiga lunar 50 l de carburant.
Extragerea va avea loc în ultima zi a
fiecărei luni la sediul Primăriei Sântana. Și un ultim cuvânt ”Fii norocosul nostru!”
Viceprimar, Cornel Gligor

Iluminatul public
În orice domeniu este întotdeauna loc
pentru mai bine. Așa este și în cazul iluminatului public. Din 2012 nu se mai
sting becurile între două și patru noaptea, a fost apoi extins treptat iluminatul în cartierul rezidenţial, la marginea
orașului pe strada 1 Mai, apoi la Caporal Alexa- ocazie cu care cele câteva familii care locuiau pe strada respectivă
au avut pentru prima data ocazia să-și
racordeze locuinţele la reţeaua electrică, pe strada Olteniei. Toate lucrările au
fost făcute ca urmare a solicitărilor venite de la cetăţeni. În 2014 s-au montat
comutatori cu celule fotovoltaice astfel
că funcţionarea iluminatului public a
devenit identică cu cea din marile orașe ale ţării. A urmat achiziţionarea nacelei telescopice cu care ori de câte ori
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a fost cazul s-au făcut intervenţii mult
mai rapide și eficiente decât apelând la
ajutorul altor firme. Ultima realizare
în acest domeniu o reprezintă extinderea iluminatului pe ambele sensuri
ale străzii M. Viteazul, începând de la
societatea Titus-Anamar până la piaţa
agroalimentară și pe str. Muncii până
la Ari Cab San SRL. Au fost montate
nouă lămpi suplimentare care să facă
centrul orașului mai luminos și mai
frumos. Nici nu am apucat să ne bucurăm de finalizarea acestei lucrări că am
primit imediat o altă sugestie: extinderea iluminatului pe strada Muncii din
sensul giratoriu către pizzerie. Încetul
cu încetul se vor face toate.
Primăria
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PAS CU PAS …
S.C. PRIMVEST CONSULT
S.R.L., are sediul administrativ
în localitatea Sântana, Str. Muncii, nr. 120 A, este organizată sub
formă de societate comercială
cu răspundere limitată reprezentată prin Consiliul Local Sântana ca autoritate deliberativă și a
fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului la data de
05.03.2008 având ca activitate
principală prevederile codului
CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate
de acestea, cuprinzând mai multe
domenii de activitate care sunt
prevăzute și cuprinse în Actul
Constitutiv al Societății, având
numărul de ordine J2 / 426 / 2008
și Codul Unic de Înregistrare
23430350
De la data înființării respectiv 05.03.2008 și până la data de
13.06.2013, această societate NU
a funcționat, din motive știute
doar de vechea conducere administrativ teritorială. După alegerile locale din luna iunie a anului
2012 noua conducere administrativ teritorială a localității Sântana
cu un suflu mult mai tânăr și mai
dinamic a analizat în mai multe
rânduri documentația prin care
s-a înființat societatea precum și
obiectul de activitate a acesteia
și a hotărât demararea activității
acestei societăți.
Unii, dintre vechii consilieri
nu dădeau nici un sorț de izbândă demarării activității, iar alții
spuneau răspicat că așa cum se
deschide societatea tot așa de repede se va închide, uitând că de
ei a fost înființată. Astfel la data
de 28.02.2013 Consiliului Local
hotărăște în plenul său creditarea

societății cu suma de 35.000 lei,
bani necesari pentru începerea
activității cu termene de rambursare, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 26.03.2013,
s-a numit un nou administrator în persoana d- lui Gabăr
Costică, care este absolvent a
Facultății de Construcții Civile
Industriale și Agricole, o persoană cu experiență și vechime în
administrația publică locală, precum și în domeniul de activitate
pe care urmează să- l desfășoare
societatea. Plecând de la cele stipulate mai sus vă informăm că
la data de 13.06.2013, societatea
avea în cont suma stipulată, din
care urma să plătească salarii
pentru cei 10 angajați cu care s-a
demarat activitatea, de asemenea
să-și procure un minim necesar de scule necesare în procesul
muncii.
Dar vreau să mă opresc aici cu
activitatea desfășurată de societate în primele 6 luni de activitate
și să fac precizările cuvenite pentru un nou început de an, având
împreună un minim început în
cadrul societății și astfel a debutat
anul 2014, cu aceleași nevoi dar
și cu dorința de mai mult și mai
bine. Pas cu pas am contractat lucrări, a început să dispară o parte
dintre griji, am rambursat întreaga sumă creditată și am început
să mergem singuri pe un drum
bun sub îndrumarea competentă a conducerii primăriei Sântana. Astfel văzându-ne că deja
pășim singuri și începând să fim
cunoscuți au apărut și mai multe
lucrări, iar pentru a fi realizate am
fost nevoiți să facem propuneri în
mai multe rânduri de modificare
a organigramei, ajungând să avem
la data de 15.12,2014 un număr
de 20 angajați, iar la acea data

trei persoane s-au transferat la o
altă societate care funcționează
tot pe lângă Consiliul Local Sântana și pentru care angajații primăriei sub directa îndrumare a
conducerii primăriei precum și
a unor membri din consiliul local, ce-i drept puțini la număr au
demarat un nou proiectat făcând
studiu de piață căutând cele mai
adecvate metode și multe, multe
calcule s-a ajuns la concluzia să
se demareze pe Fonduri Europene un proiect pentru fabricat
pavele, proiect care a fost câștigat
datorită muncii neîntrerupte a
celor implicați în realizarea lui .
La aceasta dată societatea are un
număr de 16 angajaţi care împreună cu cei transferați în luna
decembrie au realizat venituri în
sumă de 562.000 lei, iar cheltuielile aferente au fost de 517. 434 lei
și astfel am obținut un profit de
44.563 lei.
Avem în vedere pentru anul în
curs angajarea de personal de pe
teritoriu localității, așa cum am
procedat și în anul trecut, reducerea cheltuielilor neeconomicoase, reducerea cheltuielilor cu
carburantul, birotica ș.a. Activitatea financiar contabilă a societății
este asigurată printr-un contract

Ziua mondială a teatrului, sărbătorită la Sântana
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de prestări servicii de specialitate.
Dar este cazul să ne oprim aici
dar nu înainte de a vă aduce la
cunoștință că pentru activitatea
desfășurată printr-un menajament adecvat, precum și prin
implicarea tuturor factorilor, dar
nu în ultimul rând a personalului muncitor pe care i-aș aminti
printre primii, deoarece numai cu
ei și prin ei alături de conducerea
primăriei și a consiliului local Societatea Primvest Consult S.R.L.
a obținut DIPLOMA – LOCUL
1 în Top Afaceri România 2014,
Top pentru localitatea Sântana.
Această diplomă ne onorează
pe toți și nu ne aparține numai
nouă, noi vrem să o atribuim
deopotrivă conducerii primăriei
orașului Sântana cât și Consiliului Local Sântana pentru sprijinul
acordat, dumneavoastră cititorii
acestui articol cât și tuturor locuitorilor acestui oraș . Dorim și stă
în puterea noastră a tuturor factorilor implicați în aceste realizări ca și la finele acestui an să ne
menținem la nivelul așteptărilor
dumneavoastră.
Administrator, Costică Gabăr

alături de cei doi actori, precum
și de tinerii actori Larisa Florea și
cu ocazia zilei mondiale a teatru- noi va muri în această seară, și nu Marius Pașca ai Clubului copiilor
lui. Reprezentația a avut loc în sala vreau să rămân văduvă”) sau chiar din Sântana, care au prezentat o
festivă a Liceului Tehnologic din și la teatru („Du-mă la teatru, scenetă numită ”La dentist” înSântana, unde au participat peste Costele, că vreau să râd!”).
drumaţi de profesoara lor, Diana
200 de persoane, de la ora 19.
Cei prezenţi au petrecut o seara Blîndu.
Teatrul Artemotion se afla pen- frumoasă, au râs și s-au destins
Cabinet primar
tru a treia oară în Sântana. Comedia este bazată pe textul scris
de Ion Băieșu. Povestea e simplă,
firește: 2 necunoscuţi leagă o conversaţie în gară, foarte „elegant”
fac planuri de nuntă, toate-s fruÎn data de 26 martie, 2015, moase, el e cu deplasări, apoi îi
cetățenii orașului Sântana, iubitori vedem la ceremonie (când fac plade artă și frumos, au avut deose- nuri despre viaţa comună, și evibita plăcere de a participa la pu- dent ei îi trebuie un „orizont” cât
nerea în scenă a piesei de teatru mai bun), apoi , după ani, acasă,
``Tanţa și Costel``, prezentată de cu certuri conjugale, sau la spital
Teatrul Artemotion din Oradea („Zi-mi adevărul, că unul dintre
SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii februarie 2015

NICULA SORIN ȘI LAZEA CAMELIA
LUPITU OVIDIU- FLORIN ȘI PAG ANDREEA- IOANA
MASSA ALIN- Cosmin și MOJIC ALEXANDRA- MARIA
BOTIȘ ADRIAN- VALENTIN ȘI MARIȘ IOANA- MARIA
UHLIUC MARIAN ȘI TODEA LOREDANA
LUPITU TITUS- CONSTANTIN ȘI MĂLĂIA CRISTINA
VÎȘCAN IOAN- DANIEL ȘI IORDACHE ADINA
MORAR ADRIAN- IOAN- CLAUDIU ȘI PAVEN ANAMARIA
Sper din inimă ca acest pas important din viața fiecăruia, să le aducă acestor familii numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc tuturor să aibă parte
de o viață fericită împreună, presărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină de sănătate.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Atenţionare!
Aducem la cunoștinţa cetăţenilor că este interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel în zona situată la capătul
străzilor Crișului și Câmpului.
Precizăm că terenul mai sus amintit este proprietate privată, iar persoanele surprinse asupra faptului riscă mai
mult decât o amendă contavenţională, proprietarul terenului îl poate acţiona inclusiv în instanţă.
Să recunoaștem că niciunuia dintre noi nu i-ar conveni
ca altcineva să arunce gunoaiele sau molozul pe proprietatea lui.

Poliţia vă informează
Au fost arestaţi preventiv numiţii C.C.B. și B.I.D., ambii
din Sântana, pentru săvârșirea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 233, ar. 234 din
Codul Penal, infracţiune pentru care legea penală prevede
sancţiune cu închisoare de la 3 la 10 ani.
A fost introdus în Centrul de Reeducare Craiova numitul
S.A. din Sântana pentru săvârșirea infracţiunii de tâlhărie
calificată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 233, art. 234
din Codul Penal pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni.
Au fost aplicate un număr de 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 4300 lei conform L61/ 1991R pentru
tulburarea ordinii și liniștii publice.

COMEMORĂRI

TRIFA NICOLAIE
POPA SERGIU- OVIDIU
LAZEA VICTORIA
VANDOR ȘTEFAN
HEIBERGER MARIA
MARTIN TEODOR
BĂLAJ SAVETA
JUNC DORIN
BRAD MARIA
RĂUŢ DĂNUŢ-GHEORGHE
BUTAR ANA
Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în
luna precedentă.. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța
SÂNTĂNEANUL
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În atenţia societăţilor comerciale din oraşul
Sântana şi satul Caporal Alexa
Potrivit H.C.L nr.193/din 16.08.2011
privind aprobarea regulamentului de
desfășurare a activităţilor comerciale informăm următoarele:
1. Avizul pentru orarul de funcţionare
se aplică tuturor societăţilor comerciale,
indiferent de forma de organizare și de
activitatea desfășurată, potrivit O.G nr.
99/2000 cu modificările ulterioare, până
la data de 30.04.2015.

2. Nesolicitarea anuală a avizului, constituie contravenţie și se sancţionează cu
amendă în cuantum de 100 ron, potrivit
art.44 din regulamentul de desfășurare a
activităţii societăţilor comerciale din orașul Sântana și satul Caporal Alexa.
Persoane de contact în cadrul Primărie
orașului Sântana sunt:
Mariana Cilan și Adriana Bogoșel

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA
ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:
Întrucât primăvara se apropie cu pași
repezi, vegetaţia uscată rezultată din salubrizare și alte activităţi gospodărești
nu va întârzia să apară. Arderea acestor
deșeuri vegetale constituie o activitate
cu risc ridicat de producere a incendiilor. Pentru a preveni producerea unor
evenimente ce pun în pericol viaţa, sănătatea și bunurile persoanelor vă aducem
la cunoștinţă următoarele măsuri care
trebuie sa le aveţi în vedere la arderea
vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu și pe timp de vânt
este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie: gaze și
lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn,

hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei
etc., fără a fi supravegheat și asigurat
prin măsuri corespunzătoare ;
• Arderea vegetaţiei uscate se execută
numai pe baza permisului de lucru cu
foc acordat in urma întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda de
Mediu.
• Trebuie acordată o atenţie sporită și
coșurilor de fum care, după lunga utilizare în perioada iernii ar putea fi pline
cu funingine ce se poate aprinde.
Încălcarea prevederilor cu privire la
focul deschis, susmenţionate precum și
nesesizarea acestor încălcări autorităţilor abilitate (poliţie, pompierii Sântana),
atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.
În încheiere, vă îndrumăm ca, în prejma sărbătorilor pascale să nu lăsaţi lumânările aprinse, nesupravegheate și în
apropierea materialelor inflamabile.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă vă urează sărbători fericite.
Telefoane utile:
Pompierii Sântana 0257 374 180
Poliţia Sântana 0257 462 119
ȘEF S.V.S.U
VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

Anunţ important!
Primăria Orașului Sântana dorește să
facă o surpriză frumoasă perechilor soţsoţie care aniversează în cursul anului
2015, 50 de ani de căsătorie. În acest sens,
rugăm cetăţenii care sunt în această situaţie sau care cunosc persoane în această situaţie să ia legătura telefonic cu primăria

(la numărul de telefon 0257-462082) sau
personal la consilierii din cadrul Compartimentului Cabinet Primar (clădirea
primăriei, etajul 1). Venim cu această rugăminte deoarece primăria orașului nostru nu deţine informaţii despre persoanele care s-au căsătorit în alte localităţi și
care acum au domiciliul stabil în Sântana.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

Telefoane utile

Pierdut doi câini ciobănești germani
(câine lup) din 28.02.2015
RECOMPENSĂ-1000 Lei pentru orice
informaţie care duce la recuperarea lor.
Telefon. 0748 852 781

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
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Gura lumii slobodă
Stă în natura umană să analizeze și să
dezbată evenimentele cu care se confruntă. La urma urmei, în istoria omenirii acest lucru a fost și un factor de progres. Părerile personale se exprimă fără
complexe și la simpla vizionare a unui
meci de fotbal. De cele mai multe ori privitorul din fotoliu știe mai bine cui trebuia să paseze fotbalistul de pe terenul
de joc sau dacă trebuia tras la poartă. O
înjurătură, două au menirea de a sublinia și mai mult autoritatea în materie de
fotbal a celui care, din păcate, nu joacă
pe teren.
Este un comportament universal, valabil pentru fotbal, politică etc, care se
manifestă identic atât la Sântana cât și
la București.
Bunăoară, în orașul nostru, deși în ultimii trei ani s-au asfaltat mai mulţi km
de străzi decât în toţi ceilalţi ani de după
revoluţie, ceva tot trebuie comentat: De
ce s-a asfaltat strada cutare și nu cealaltă (că era mult mai bine!)? De ce e prea
înalt? De e prea îngust? E bine că ne putem pune asemenea întrebări și nu că de
ce nu se asfaltează. Fără pretenţia de a fi
infailibile, există explicaţii pentru orice
întrebare. Ne străduim să asfaltăm. Nu
avem în bugetul orașului bani suficienţi
pentru toate străzile. Primarul, în principal, s-a zbătut, a mers pe la București și
a reușit să câștige un proiect de asfaltare
în valoare de 4,9 milioane lei (49 miliarde lei vechi). Este o sumă imensă, pe
care bugetul local nu putea să o asigure.
Este mai mult decât jumătate din împrumutul făcut în 2007 pentru care vom
plăti rate până în anul 2027. Contribuţia bugetului local este infimă. Credem
că acest lucru ţine mai mult decât orice
explicaţie și în general “Calul de dar nu
se caută la dinţi.”
În goana după bani europeni trebuie să
exploatezi orice oportunitate. Doar cei
mereu atenţi și pe fază reușesc să acceseze fonduri. O asemenea ocazie s-a ivit
la sfârșitul anului trecut, când a fost câștigat un proiect pentru înfiinţarea unei
fabrici de producţie pavele. În cadrul
acestui proiect este prevăzută achiziţio-

narea utilajelor, plata materialelor, a angajaţilor și utilităţilor pe o perioadă de
10 luni, urmând ca din banii strânși în
această perioadă, intreprinderea să poată funcţiona ulterior. Pentru realizarea
în mare grabă a formalităţilor de înfiinţare, a fost numit temporar un administrator, neplătit, care benevol a susţinut
toată umblătura presupusă de această
operaţiune, cu condiţia ca să fie înlocuit
după ce firma își începe activitatea. Până
aici toate bune și frumoase, doar că administratorul este în același timp și un
apropiat al conducerii primăriei. Urmarea: tot felul de discuţii despre presupuse
aranjamente necurate. Suntem obligaţi
să lămurim lucrurile și în acest caz. În
ședinţa de consiliul local din luna februarie a fost solicitat ajutorul consilierilor pentru găsirea unui om capabil și
dispus să preia funcţia de administrator.
La o lună și jumătate de atunci nu a fost
făcută nici măcar o propunere. Explicaţia e cât se poate de simplă: e greu să
găsești pe cineva care să-și asume gratis
o asemenea responsabilitate pe o perioadă atât de lungă. Mai mult decât atât, cu
banii europeni nimeni nu se poate juca.
Însă e mult mai ușor să cârcotești.
Ultimul caz pe care îl prezentăm este
și mai deosebit. Spitalul a fost închis
foarte ușor, iar lupta pentru a-l redeschide este foarte grea. Nu este nevoie
să mai înșirăm încă o dată toate demersurile noastre, drumurile la București, intervenţiile de tot felul, inclusiv
faptul că am înaintat în instanţă acţiune împotriva Guvernului pentru anularea hotărârii de închidere. Cu toate
acestea, circulă zvonuri că de fapt, primarul nu este de acord să fie redeschis
acest spital. Care este acoperirea acestor acuzaţii, atâta timp cât actuala conducere depune toate eforturile pentru
repararea unei nedreptăţi făcute unui
întreg oraș? Cine și ce să aibă de câștigat?
Gura lumii e slobodă. E adevărat, dar e
mai înţelept să fim rezervaţi când acuzăm fapte și oameni fără a cunoaște toate
detaliile.

Cea mai frumoasă clasă a
Şcolii Gimnaziale „Sfânta Ana” Sântana
La începutul sem. II, clasele gimnaziale
ale Școlii Gimnaziale „Sfânta Ana Sântana și-au propus o reactualizare a pavazării
în interiorul clădirii din strada Câmpului,
nr.107.
Pentru a crește motivarea elevilor și cadrelor didactice s-a organizat un concurs
cu tema „Cea mai frumoasă clasă”.
Echipa de evaluare a fost reprezentată
de d-na învăţător Nicoleta Rotar, șefa comisiei învăţătorilor și doamna educatoare
Monica Nadiu, șefa comisiei educatorilor.
Pe primele locuri în clasament meritând
felicitări și admiraţie următoarele clase:
Clasa V E – locul I,
Comitetul clasei: - Ploscaru Alesia
SÂNTĂNEANUL

- Găluţ Sergiu
- Grada Florina
Clasa VII E – locul II,
Comitetul clasei: - Goman Daniela
- Pelinari Iulia
- Grozav Naomi
Clasa VIII E – locul III,
Comitetul clasei: - Tomuţa Patricia
- Bogoșel Ovidiu
- Hexan Paula
Clasa VIII G – locul IV,
Comitetul clasei: - Schintee Gabriela
- Neag Cătălin
- Novac Simona

SÂNTĂNEANUL

pag. 7

La revedere, Nenea Brița ...

In 21.II, 22.II și 28.II împreună cu colegele mele, am
participat la Olimpiada de Limba Română și la Olimpiada de Limba Engleză și Germană, faza judeţeană.
Transportul (care pe vremuri era asigurat de milostenia unui părinte) ne-a fost asigurat de către Primăria
Orașului Sântana (căreia și noi și părinţii noștri îi mulţumim). Cu microbuzul condus de „Nea’ Briţa”, un om
jovial, glumeţ tot timpul deosebit de amabil. La sosirea
la Sântana am fost surprinsă de întrebarea lui mucalită: „- Bine, bine, fetelor dar nu m-aţ spus ce note aţ
căpătat? Atunci la ora 14, nu erau corectate, dar seara
cu ajutorul internetului le-am aflat și-mi permit să-l
informez și pe dânsul de rezultatele noastre frumoase
și să-i spun că poate fi mândru că a transportat asemenea fete inteligente. Iată rezultatele: Limba Română
din 120 de puncte se remarcă Henţi Adriana 71 p cls.
a V-a G, Yasmin Enachi 91p (VI – G), Bianca Nicola
84,5 (VI-G), profesor Melania Vuin, Florentina Grada
90,5p (V E), Iulia Pelinari 77p (VII E), Daniela Goman
100p (VII E) (profesor Aron Bonţ).
Și acum cei care au participat la olimpiada de engleză, (Limba Engleză) (unde nu s-au acordat puncte din
oficiu) Mălina Napău 9,5 (a VI-a E), Naomi Grozav 9,1
(a VII-a E), Bianca Rus 9,1 (a VII-a E), Lorena Doloca
9 (a V-a E), Novac Nadia 8,55 (a V-a E), Mihai Roșu
8,5 (a V-a E), Iulia Pelinari 8,5 (a VII-a E), Timotei Bogoșel 8,2 (a VI-aE), Florina Grada 8 (a V-a E), profesor
Adriana Geoldeș, Claudiu Neag 9 (a V-a G), Yasmin
Enachi 8,5 (a VI-a G) profesor Nicoleta Varvari.
Nemţoaicele (Limba Germană) sunt remarcate prin
Jurcă Iulia 96 p (VI G), Nicola Bianca 87,5 p (VI G),
prof. Goina Georgiana și Schintee Gabriela 82,5 p
(VIII G).
Deci, Nea Briţa, ne-ai purtat noroc și promitem că
la anul să nu mergem cu altcineva, decât cu dumneavoastră. Vă mulţumim.
In numele participanţilor,
Gabriela Florina Grada,
Clasa a V-a E a
Liceului Tehnologic Sântana

Asociaţia “Salvăm Câmpia de Vest”
Într-un comunicat transmis primăriei de către domnul
Andrei Moţ, președintele acestei asociaţii din care face
parte și primarul orașului nostru, se reafirmă opoziţia
faţă de exploatarea gazelor de șist în perimetrul EX-6
Curtici- Sântana.
În același timp domnul Moţ avertizează încă o dată proprietarii de terenuri asupra pericolelor la care se expune
întreaga zonă, în cazul acceptului pentru forarea și extragerea gazelor de șist.
Avertizează de asemenea și asupra faptului că firma
Panfora Oil&Gas trimite scrisori proprietarilor de pământ pentru a-i determina să-și dea acordul.
În final, domnul Andrei Moţ se angajează să stea la dispoziţia oricui dorește să ceară lămuriri suplimentare la
nr. de tel.: 0749 902 335 sau 0731 818 410 și pe adresa de
e-mail: andreimotz@yahoo.com .

MEDIEREA - O SOLUȚIE!

problemele dumneavoastra vor fi
rezolvate
rapid si simplu la

birou mediator din santana
str. bicazului, nr 45
tel. 0747 045 502
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SE CONTINUĂ REPARAREA ȘI ÎNDREPTAREA NEAJUNSURILOR
MOȘTENITE DE LA VECHILE ADIMISTRAȚII DIN ORAȘUL NOSTRU
Multe au fost nemulţumirile
sântănenilor la alegerile locale
din 2012, iar noua conducere a
localităţii, primar și consiliul local, au încercat să rezolve aceste
nemulţumiri.
Astfel, după ce am desfiinţat taxa
de cultură de 12 lei pe fiecare persoană majoră și taxa de pază, am
îndreptat erori, cum a fost cea de
încasare a impozitului pe clădiri
de la chiriași persone fizice, am
răscumpărat o serie de terenuri
vândute cu destinaţia de investiţii, care nu au mai fost realizate,
aducându-le înapoi în patrimoniul localităţii, verificându-se și
celelalte terenuri și urmărindu-se
realizarea investiţiilor prevăzute
în contractele de vânzare – cumpărare.
În urma sesizărilor făcute de ce-

tăţeni, dl. Iosif Stan, consilier local din partea PNL, a prezentat în
ședinţa consiliului local din luna
octombrie 2014, o expunere de
motive privind încălcarea prevederilor art. 9, aliniatul 3 din Legea
112/1995 și art. 5 din contractele
de rate, prin calcularea eronată a
dobânzilor din contractele de rate
la vânzările de locuinţe din fondul locativ de stat conform Legii
112/1995 și consiliul local a hotărât îndreptarea erorii de calcul,
a dobânzilor prin recalcularea
acestora pentru toate contractele
cu sold la acea dată.
Compartimentele de specialitate
din primărie nu și-au asumat însă
răspunderea pentru îndreptarea
acestor erori, solicitând puncte
de vedere de la ministere, deși
eroarea de calcul este evidentă și

Un sântănean campion
la aruncări cu sulița

Avem plăcerea să ne mândrim
din nou cu rezultatele sportivului sântănean Raul Rusu, care, la
Campionatul Naţional de aruncări lungi desfășurate recent la
Arad este dublu medaliat la tineret și seniori. În opinia antrenorului său Miclea, afirmă că Raul
Rusu poate să arunce 80 metri,
aruncare cu care se poate califica
la Mondialele de la Beijing și totodată atingerea acestor praguri
ne-ar putea aduce un ”bilet” pentru Jocurile Olimpice.
Sportivul ne-a spus că se
pregătește pentru viitor și
așteaptă cu nerăbdare concursurile internaționale, desfășurate pe
echipe (20-21 iunie), respectiv Jocurile balcanice (1-2 august) din
Grecia unde știe că poate lua o
medalie internațională fără prea
mari bătăi de cap, are încredere în
el și va face exact ce a fost învățat
la antrenamente.
Întrebat dacă eforturile depuse

le găsește în satisfacțiile pe care le
primește, acesta a răspuns afirmativ deoarece trăiește pentru sport,
se zbate și încearcă să dovedească
tot ce poate. Campionul la suliță
ne-a mărturisit că prima dată
când a purtat un trening pe care
scria România nu a simțit decât
o ”aventură” nouă. După un timp
mai îndelungat și-a dat seama ce
se întâmplă cu el și ce înseamnă
să porți un trening atât de special.
Iar atunci când va ajunge la Rio
sau la altă Olimpiadă va simți că
e un om special cu un destin deosebit faţă de al unui om obișnuit.
Ultimele rezultate ale sulițașului
Raul Rusu sunt următoarele:
- dublu campion național (3
Martie) la Seniori și Tineret cu o
aruncare de 75,89m. record personal și național.
- locul 4 la Cupe de Aruncări
72,75m (15 martie).

singurul mod de îndreptare este
reparaţia acesteia și intrarea în legalitate.
Întrucât indrepatarea acestor
erori, presupune compensarea sumelor plătite în plus până în 2012
cu datoria pe care cumpărătorii o
mai au faţă de primărie și recalcularea ratelor din contractele de
rate, primarul orașului d-l Daniel Tomuta, receptiv la problemele cetăţenilor, a dispus realizarea
acestor operaţiuni, urmând ca în
perioada următoare să fie invitaţi
la primărie cei care mai au datorie
din cumpărarea acestor locuinţe,
în vederea rezolvării acestor probleme.
Un alt neajuns sesizat de către
consilierul local Iosif Stan, este
procentul cu care se calculează
penalităţile de întârziere la chirii,

pentru chiriașii din fondul locativ de stat, unde din anul 1996 se
aplică același procent de penalităţi, respectiv 0,5% pe zi, ce corespunde unei dobânzi de 182,5%
pe an, în timp ce penalităţile de
întârziere la creanţele bugetare nu
depășesc 0.07% pe zi, respectiv
25,55% pe an.
Întrucât modificarea acestui
procent de penalităţi nu intră în
competenţă consiliului local, s-a
propus iniţierea unui proiect de
act legislativ pentru modificarea
Anexei nr. 12 la Normele de aplicare a Legii 114/1996 aprobate
prin HG nr. 1275/2000, în sensul
actualizării acestui procent de penalităţi.
Primăria

A reînceput reabilitarea și
modernizarea străzilor

Primăvara, așa capricioasă cum
s-a arătat până acum, a permis
reluarea lucrărilor de pregătire
pentru asfaltare prin programul
PNDL. S-a lucrat și se lucrează
în continuare pe străzile Păltinișului și Teiului, s-a realizat structura rutieră alcătuită din balast și
piatră spartă conform proiectului
și s-a ajuns până la stadiul de asfaltare. Situaţia este identică și pe
strada Păcii.
S-au realizat podeţele de scurgere a apelor pe următoarele străzi:
câte unul pe străzile N. Bălcescu,
T. Vlaimirescu, I.L. Caragiale și
Păltinișului și două pe str. Păcii.
Urmează să se execute infrastructura rutieră pe T. Vladimirescu și
I.L. Caragiale.
În același timp, au început și
lucrările de plombări asfaltice pe
porţiunile deteriorate de pe raza
orașului. Menţionăm că partea
din carosabil afectată de lucrările de canalizare va fi refăcută de
firma constructoare. Ca ultimă

SÂNTĂNEANUL

CMYK

informaţie legată de reabilitarea
drumurilor, vă aducem la cunoștinţă faptul că așteptăm în continuare ca în cel mai scurt timp
Consiliul Judeţean Arad să înceapă reparaţia drumului judeţean
Sântana-Zimand, drum pe care
ne dorim cu toţii să circulăm în
condiţii de siguranţă și fără pneuri sparte.
Primăria

