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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Dragi concetățeni,
Obiectivul nostru, ca administrație 

locală este asigurarea cadrului op-
tim de dezvoltare durabilă a orașului 
Sântana și a localității Caporal Ale-
xa, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai oferite cetățenilor noștri.

Este un proces de durată, deoarece 
nimic nu se poate face de pe o zi pe 
alta, un proces pe care mi l-am asu-
mat încă din mandatul trecut, când 
am și conturat o strategie de dez-
voltare locală prin care să evoluăm 
ca și oraș, ca și comunitate locală, 
cuprinzând investiții în infrastruc-
tură, utilități publice, amenajări 
edilitar- gospodărești, învățământ, 

cultură, sport etc.
Principiul de bază a fost să avem 

continuitate în ceea ce facem, să 
privim dezvoltarea orașului în an-
samblu, urmărind în permanență 
atragerea de fonduri europene sau 
� nanțări prin programe naționale 
sau de la Consiliul Județean.

Rezultatul acestui mod corect din 
punct de vedere economic de a privi 
programul investițional de moder-
nizare a orașului s-a regăsit în fap-
tul că mereu am putut susține și im-
plementa proiecte investiționale în 
domeniile de interes pentru noi ca 
și comunitate locală, neavând peri-
oade fără lucrări necesare și utile în 
oraș. Chiar și acum, în aceste luni 
de după recent încheiatele alegeri 
locale, continuă asfaltarea de noi 
străzi, amenajarea de noi trotuare 
etc, iar activitățile culturale, cum au 
fost „Zilele Orașului Sântana” s-au 
ridicat, sper, la nivelul dorit de � e-
care sântănean.

Pot să vă spun, că și pe mai departe, 
prin muncă și respect, vom continua  
strategia noastră de dezvoltare loca-
lă, pentru binele orașului Sântana.

Primar Daniel Tomuța

Continuăm pe direcția 
dezvoltării orașului

Primar 
Daniel Tomuța

-Pentru început poți să ne spui 
câteva lucruri despre ține?

 -Bună ziua. Ma numesc Mol-
dovan Adelina, am 20 de ani și 
sunt din Sântana. Sunt studen-
ta în cadrul Universității „Aurel 
Vlaicu’’ din Arad, Facultatea de 
Inginerie Alimentara și totoda-
tă studentă la Școala Postliceala 
- Asistent Medical Generalist din 
cadrul Universității „Vasile Gol-
diș” din Arad. Cuvintele care ma 
de� nesc ar �  : sociabilă, dinami-
că, ambițioasă, veselă și totodată 
încăpățânată, uneori timidă și dis-
pusă să ma sacri� c pentru cei din 
jurul meu.

Moldovan Adelina,
Miss Sântana 2016

În acest număr al publicației lo-
cale vă aducem în prim plan pe 
domișoara Moldovan Adelina, care a 
câștigat titlul de MISS Sântana 2016 
în cadrul recentei sărbători a orașului 
nostru. Un trofeu al frumuseții, atât 
exterioare cât și interioare!

Zilele orașului Sântana
Amintiri de neuitat!

Sântana este un oraș care mereu a 
arătat că știe să trăiască frumos! Știe 
să se bucure de � ecare eveniment de-
osebit, îmbinând armonios munca de 
zi cu zi cu momentele de sărbătoare 
autentice. A ști trăi frumos este în 
ziua de azi un lucru tot mai greu de 
găsit, este un mod în care înaintașii 
trăiau și priveau viața, știind să se 
gospodărească de așa manieră încât 
� ecare minut al vieții era privit cu 
bucurie, atât munca, cât și zilele de 
sărbătoare.

Sântana rămâne astăzi un astfel de 
reper: trăiește frumos! Gândiți-vă 
bine la această expresie, căci este de 
mare însemnătate pentru � ecare : 
modul cum privești viața- a trăi fru-
mos înseamnă a te bucura de viață!

Vă aducem în fața ochilor „Zilele  

Orașului Sântana” - o sărbătoare 
importantă pentru comunitatea 
noastră locală, o sărbătoare prin care 
toți cei veniți pe meleagurile noastre 
au putut vedea și simți ce înseamnă 
să știi a trăi frumos, căci au fost trei 
zile de spectacole și activități diverse, 
totul � ind pregătit pentru distracție 
și voie bună. Sântana a sărbătorit! 
S-a desfășurat sărbătoarea tuturor 
sântănenilor! 

Putem spune că au fost trei zile în 
care muzica, distracția și voia bună 
s-au mutat efectiv la Sântana, progra-
mul propus pentru sărbătoare atră-

gând o mulțime de spectatori, � ind 
unul pe măsura așteptării publicului, 
care a putut urmări o seară a tinerelor 
talente sântănene, o seară a tineretu-
lui, în compania unor nume sonore a 
scenei muzicale naționale, concurs de 
MISS, spectacol folcloric de excepție 
cu participarea unor artiști de marcă, 
expoziție de animale, decernarea pre-
miilor cuplurilor care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie, foc de arti� cii.

Au fost cu adevărat trei zile de mare 
sărbătoare, trei zile în care distracția 
și voia bună s-au mutat efectiv la Sân-
tana.> pag.3 > pag.4
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În sezonul competiţional 2015-
2016, secţia de fotbal a ACS Unirea 
Sântana a obţinut rezultate frumoase. 

Echipa de seniori cu un lot de 25 
de jucători antrenor prof. Donca 
Dinu, s-a clasat la finalul campio-
natului pe un onorant loc II, la două 
puncte distanţă de locul I ocupat 
de echipa din Cermei, o formaţie 
foarte bună, care după disputarea 
barajului a promovat în liga a III-a. 
Echipa noastră rămâne cu avanta-
jul moral că în disputele directe cu 
Lunca Teuz Cermei a învins cu sco-
rul de 6-1 acasă și a remizat 2-2 la 
Cemei 

Juniorii A 1 (născuţi între anii 
1997-2001) au devenit campioni 
judeţeni, pentru a patra oară în 
istoria clubului, însă au pierdut 

barajul la mare luptă cu Industria 
Sârmei Câmpia Turzii, echipa care 
a și devenit campioană naţională, 
(2-2 acasă și 3-4 la Câmpia Turzii), 
lucru ce vorbește de la sine de va-
loarea juniorilor noștri. Antrenorul 
Popa Cosmin a condus un lot din 

care au făcut parte Matiș Cipri-
an, Pintean Darius, Pască Bogdan, 
Ani Alin, Poghirc Ciprian, Toader 
Teodor, Ardelean Adelin, Balaban 
Claudiu, Bud Marius, Marc Daniel, 
Mojic Claudiu, Neag Cătălin, Poli-
tic Cristian, Stanciu Vlăduţ, Radac 

Cătălin, Vesa Andrei, Varciu Dani-
el, Trifan Gabriel. 

Echipa de juniori ‚’C’’ cu un lot de 
22 de jucători născuţi între 2001-
2004, antrenor prof. Vasi Alexan-
dru și Vasi Cristian, a terminat 
campionatul pe locul al 6-lea. 

Echipa de juniori ‚’E’’, născuţi în-
tre anii 2005-2007 a terminat cam-
pionatul pe locul al 5-lea, avându-l 
antrenor prof. Puia Silviu Cătălin. 

Echipa de juniori ‚’F’’, copii născuţi 
între anii 2008-2010, s-a format în 
primăvară și are în componenţa 20 
de copii din Sântana de care se ocu-
pă Prof. Arsa Emil. 

Conducerea ACS Unirea Sântana 
secţia Fotbal este reprezentată de 
către Puia Silviu Cătălin-președin-
te Bătrân Marius- vicepreședinte, 
Marita Gheorghe -secretar și Vasi 
Florin -director sportiv.

Prof. Cătălin Puia

Campioni în Italia

Rezultate 
bune la fotbal

În perioada 1-10 iulie a.c., la Carrara – Italia s-a 
desfășurat un turneu de fotbal devenit tradițional,la 
care participă echipe din Italia, Elveția și România. 
ACS Unirea Sântana a bifat prima participare în 
anul 2011 cu o delegație din care au făcut parte elevi 
și profesori de la Școala ”Sfânta Ana”. Anul acesta 
echipa din Sântana condusă de profesorii Cătălin 
Puia și Emil Arsa a făcut deplasarea cu două echipe 
de copii născuți în 2001-2002 și 2004-2005. Rezul-
tatul cel mai bun a fost obținut de copii de 14-15 ani 
care au câștigat competiția la categoria lor de vârstă.
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 Șotii și năzbâtii, râsete, veselie, prieteni 
noi, ORĂȘELUL VESELIEI HA HA vi le 
oferă dragi copii pe  toate, într-un cadru 
primitor, viu colorat special conceput 
pentru voi.

Aici veti găsi un loc de joacă dotat cu 2 
castele gon� abile, trambulină, piscină cu 
bile, tobogane, căsute tematice (maga-
zin, bucătărie, căsuța păpușilor, școala, 
atelierul auto), care vă asteaptă zilnic la o 
porție de  joacă și distracție.

 Nu au fost uitați nici frățiorii și surio-
arele mai mari,  care  se pot  juca jocuri  
cu ajutorul consolelor conectate la tele-
vizoare.

  Zilele  de naștere vor deveni de neuitat 
în ORĂȘELUL VESELIEI, deoarece  vor 
putea �   sărbatorite într-un cadru special 
conceput pentru sărbatorit și invitatii lui: 
baloane, bule de săpun, confetii, lumini, 

muzică, mascote si personaje îndrăgite, 
jocuri distractive.

 Părintii pot servi o cafea, un ceai, o 
băutură răcoritoare la mini barul dotat 
cu mese, canapele și televizoare.

 Locația ORĂȘELULUI VESELIEI HA 
HA din Sântana este usor de găsit, deo-
arece se a� ă în apropiere de Pro� , în in-
cinta fostei fabrici DETATEX de lângă 
barul Titus Anamar. 

Moț Titiana

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

-Care crezi că a fost atuul tău cu 
care ai câștigat Miss Sântana? 

-Atuul meu pentru marele pre-
miu din cadrul concursului ‚’ Miss 
Sântana 2016 ‚’ a fost atitudinea de 
care am dat dovadă pe tot parcur-
sul concursului.

-Consideri că a fost grea 
competiția pentru locul I ?

-Drumul spre locul 1 a fost ane-
voios datorită frumuseții și inte-
ligenţei de care s-a dat dovada în 
acest concurs.  Din punctul meu 
de vedere acest concurs a fost un 
examen al încrederii de sine, al in-
teligenţei și al unui bun competi-
tor. Consider că a fost o competiție 
grea din cauza calităților dovedite 
de celelalte concurente. De aseme-
nea pot spune că a fost presărat cu 
‚’ petale de fericire’’ cauzate de pri-
etenia care s-a legat între concu-
rente și organizatori.

-Ce hobby-uri ai?
-Ador plimbările în aer liber, 

care ma relaxează, iubesc dansuri-
le populare și totodată drumețiile 
pe care le organizăm împreună cu 
ansamblul din care fac parte. De 
asemenea prefer să ma retrag în lu-
mea � lmului și a muzicii.

-Ce apreciezi cel mai mult la un 
om și ce nu?

- Ceea ce îmi displace la o persoa-
nă este minciuna, deoarece persoa-
nele care mint au un caracter slab. 
Calitatea care o de� nește cel mai 
bine pe o persoană este sinceritate, 
deoarece acest lucru îl face pe om 
mai frumos.

-Ce înseamnă Sântana pentru tine? 
-Sântana, pentru mine, înseamnă 

acasă, deoarece acasă găsești iubi-
re, liniște și căldură. De asemenea 
Sântana reprezinta cultura unei 
societăți și a unui întreg oraș.

-Crezi că o lume condusă de fe-
mei ar �  mai bună?

-După părerea mea, o lume con-
dusa de femei, nu ar �  mai bună, 
pentru ca în general femeile sunt 
mai rele decât bărbații. Privind 
din perspectiva mea o femeie care 

are funcție în înalta societate este 
infantila, superioara altor femei și 
invidioasă.

-Ce te-a determinat să participi 
la concursul de frumuseţe Miss 
Sântana?

-Am dorit să particip la acest con-
curs deoarece îmi plac competiţiile 
și totodata m-au ajutat și părerile 
și sprijinul prietenilor și cel al fa-
miliei. Pot spune că este important 
ca cineva drag ţie să te susţină în 
tot ceea ce faci, să îţi îndrume pașii 
în viaţă, să știi că acolo în „spate-
le camerelor” este cineva drag care 
este mândru de tine, indiferent de 
ce rezultate ai.

-Ce planuri de viitor ai?
-Mi-aș dori să mă perfecţionez în 

domeniul medicinei, mai precis să 
devin un bun asistent medical. Iu-
besc această meserie, iubesc să pot 
ajuta persoanele care sunt într-un 
impas, care au probleme de sănă-
tate și totodată sunt o persoană 
comunicativă și îmi place să ascult 
problemele celor din jurul meu, iar 
ajutorul îl ofer necondiţionat!

-Mulțumesc pentru timpul acor-
dat, în � nal vrei să le transmiți un 
mesaj cititorilor noștri?

-Le doresc tuturor locuitorilor 
orașului Sântana multa sănătate, 
liniște su� eteasca și totodată le 
mulțumesc pentru susținerea și 
devotamentul de care au dat dova-
da pe parcursul concursului.

Cabinet Primar

Moldovan Adelina,
Miss Sântana 2016

Harnici si in vacanță
În numărul anterior spuneam că pa-

tru elevii ai Clubului Copiilor Sântana 
s-au cali� cat la faza naţională a con-
cursului naţional de eseuri și inter-
pretare teatrală, concurs care s-a des-
fășurat în perioada 3- 6 iulie la Macea. 
Tema pe care elevii au primit-o a fost 
pe cât de generoasă pe atât de inedită: 
“ Dl. Goe și iphone-ul”. Pe lângă ese-
ul pe care îl aveau de conceput în faza 
iniţială a concursului, elevii au fost 
provocaţi să își susţină ideea în fața 
unui public numeros, � ind vorba des-
pre 100 de participanţi din toată ţara, 
ajutându-se de o prezentare cât mai 
originală în format power point. În 

acest an au participat elevi din Bacău, 
Iași, Cluj, Oradea, Sighișoara, Mio-
veni, Timișoara, Arad cu toţii încer-
când să dovedească faptul că sunt cei 
mai buni oratori sau au cele mai ine-
dite idei despre tema propusă. Repre-
zentanţii Clubului Copiilor Sântana 
s-au clasat astfel:la categoria claselor 
V-VIII Ciornă Ionuţ loc I și premiul 
special pentru cea mai bună prezen-
tare, Blîndu Mara loc II; la categoria 
claselor IX-XII Bortes Flavia loc I și 
premiul special pentru cel mai bun 
orator, Pască Andreea menţiune.

 Prof. Diana Blîndu

Orățelul Veseliei,
un spațiu de joacă deosebit
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Zilele orașului Sântana Amintiri de neuitat!

Vineri 1 iulie, ora 13, în holul 
primăriei oraşului, primarul Daniel 
Tomuţa, a deschis o� cial sărbătoarea 
“Zilelor Oraşului Sântana”. 

Evenimentul cel mai încărcat de 
emoţie l-a constituit premierea 
cuplurilor care au aniversat anul 
acesta 50 de ani de căsnicie. După o 
frumoasă slujbă săvârşită de preoții 

din Sântana, primarul oraşului, d-l 
Daniel Tomuţa a înmânat � ecărei 
perechi o diplomă aniversară, un bu-
chet de � ori şi un cadou � nanciar.

Cuplurile acestui eveniment au fost: 
David Ionel şi Maria, Pop Vasile şi 
Viorica, Boscoaie Visarion şi Au-
rica, Crişan Gheorghe şi Elisabeta, 
Iordache Neculai şi Veturia, Blidişel 

Gheorghe şi Florica, Comloşan 
Nicolae şi Elena, Laza Gheorghe şi 
Floare, Budiu Petru şi Maria, Mişcoi 
Dimitrie şi Maria, Ploscaru Dumitru 
şi Marioara, Haş Florian şi Elena şi 
Godenca Nicolae şi Paleaca.

Prezentatorul acestui eveniment a 
dat semnalul unui “La mulţi ani!”, iar 
ansamblul “ Busuiocul” a susţinut 

un mic program artistic. Totul s-a 
încheiat cu ciocnirea unui pahar de 
şampanie şi o poză de grup.

A fost un eveniment reuşit la care au 
participat peste 60 de persoane, prin-
tre care şi rude ale celor aniversaţi.

Primăria oraşului felicită încă o 
dată, public, cuplurile care au răzbit 
50 de ani împreună.

Seara tineretului
Sâmbătă, 02.07.2016,  începând cu 

orele 19:00, tineretul din Sântana şi 
nu numai, a avut parte de un spec-
tacol care a cuprins dans, muzică, 
demonstraţii sportive, modeling şi 
concursul Miss Sântana 2016. Au 
participat: formaţia  de majorete a 
oraşului Sântana, trupa Dancing 
Rainbow şi trupa � e Best Aero-
bic, trupa Angels şi invitaţii speciali 

Lidia Buble, Akcent, Nicoleta Nucă, 
Phoenix Cover şi trupa Elan.

Asociaţia Angels Events, 
reprezentată de Adela Răuţ, le-a pus 
în lumina re� ectoarelor pe cele mai 
frumoase fete din oraş, concurente la 
titlul de Miss Sântana. Evenimentul 
a avut loc în cadrul Zilelor Orașului, 
în data de  2 iulie, pe terenul din faţa 
sălii de sport a oraşului Sântana. 
După clasicele probe de foc, cum 

ar �  de� lările în costume de baie și 
rochii de seară, respectiv proba de 
cultură generală, s-a a� at și cine a 
luat coronița mult râvnită și titlul 
de Miss Sântana 2016: se numește  
Adelina Moldovan și ea a intrat au-
tomat în � nala concursului județean 
Miss Arad 2016. 

Felicitări tuturor participantelor şi 
mult succes mai departe. 

Inspector, Rozalia Paşca

Seara folclorului sântănean
Vineri, 1 iulie, în deschiderea Zilelor 

oraşului Sântana, începând cu ora 18, 
pe platoul din faţa sălii de sport, au par-
ticipat ansambluri şi artişti locali: Ans-
amblul folcloric Busuiocul, grupul vo-
cal Flori de busuioc cu tinere interprete 
Alexandra Corban, Florina Dărău, 
Mădălina Hoza, Luana Budiu, Rober-
ta Lup, Georgiana Lipovan, Mihaela 
Boda, ansamblul folcloric Cununiţa, 
formaţia Sorin Mocan, Formaţia Dan 
Onica, formaţia Dorin Roman şi 
interpreţii Sorin Mocan, Liliana Coz-
ma, Monica Groza, Gabi Bârsăuan, 
Dorel Banci, Viorica Mănăstire, Radu 
Vand, Călin Timiş, Pavel Cighirean, 
Paula Paşca şi Ionuţ Guver.
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 SC Grossman Land SRL    
SC Schuetzagra Impex SRL    
SC Agrofarm Grossmann SRL
SC Jostin Agrara SRL    
SC Agro Sanktana SRL    
SC Silmar Prod SRL    
SC Intermed Utilaj SRL    
SC Veterinar Muriserv SRL    
SC. Agrodep S.R.L.    
SC. Elektrokontakt S.R.L.      
SC. Nuţu Service S.R.L.    
SC. Viky  Family S.R.L.    
SC. Agroindimpex S.R.L. CURTICI 

   SC. Soviandia S.R.L.    
SC. G & Invest S.R.L    
SC Pro�  Top&Cad SRL    
SC.  Pro�  Rom Food S.R.L    
SC. Hammerer Aluminium In-

dustries S.R.L    
Societatea Agricola Romgera
Porcolean Gheorghe    
SC Agromec Comlaus SA    
Florăria Exotic    
SC Drakar Noir Distribution    
Brutaria “La Cuptorul Vrajit” 

   Mulțumim tuturor sponsorilor 
pentru ajutorul acordat în or-
ganizarea zilelor de sărbătoare 
ale orașului Sântana.

Primăria  Sântana

Zilele orașului Sântana Amintiri de neuitat!

Miss Sântana
Concursul local de frumusețe 

„Miss Sântana 2016” a avut loc în 
data de 2 iulie 2016, începând cu ora 
19:00, cu prilejul Zilelor Orașului 
SÂNTANA. Concursul a fost orga-
nizat de Primaria Orașului Sântana 
și Agenția Angels Events, cu spriji-
nul Asociației Angels Organization.

Cele nouă concurentele care au ur-

cat pe scena din Santana și au încer-
cat să cucerească coroana de Miss 
sunt: Lazea Andreea Elena, Horna 
Alexandra, Sollosi Andrea, Moldo-
van Adelina, Dobra Ștefania, Palcu 
Marina, Iosif Alexandra, Mojic An-
dreea, Iosif Mădălina Georgiana.

În urma celor trei probe ale con-
cursului : proba costumelor de baie, 
proba rochiilor de seara și proba 
întrebărilor de perspicacitate, juriul 
a decis ca următoarele premii să � e 
împărțite astfel:

Premiul de debut – Horna Alexandra
Premiul pentru cel mai frumos 

bronz, cea mai frumoasa piele – 
Iosif Madalina

Premiul pentru cea mai buna ati-
tudine – Sollosi Andrea

Premiul special Angels – Iosif Al-

exandra
Premiul special al juriului si Miss 

Popularitate – Dobra Stefania
Miss Avon – Mojic Andreea
Locul III si Miss M51 – Palcu Marina
Locul II si Premiul de Simpatie – 

Lazea Andreea
Miss Santana 2016 si premiul pen-

tru cea mai buna prezenta scenica 

– Moldovan Adelina
Adelina Moldovan, câștigătoarea 

concursului MISS SÂNTANA s-a  
cali� cat automat în � nala concur-
sului judetean de frumusețe Miss 
Arad 2016, care va avea loc în data 
de 29 iulie, la Teatrul de Stat Ioan 
Slavici din Arad.

Cabinet Primar
Expoziţie de animale

Dimineaţa zilei de 
duminică,3 iulie, în cea de-a 
treia zi a „Zilelor Oraşului”, 
în parcul de lângă Detatex a 
fost organizată o expoziţie 
de animale şi păsări. Peste 70 
de participanţi au prezentat 
exponate deosebit de valo-
roase, cea mai numeroasă 
categorie � ind reprezentată 
de diversele rase de câini. 
S-au mai putut admira găini, 
porumbei, raţe, iepuri, oi, 
vaci şi cai.  Primăria cu aju-

torul sponsorilor a asigurat 
condiţiile necesare bunei 
desfăşurări a expoziţiei şi a 
oferit  participanţilor dip-
lome  şi câte un cadou.

Se poate spune că în ciuda 
căldurii evenimentul a avut  
un  real succes, vizitatorii � -
ind încântaţi de frumuseţea 
animalelor expuse. Cu acest 
prilej Primăria Oraşului 
Sântana şi Consiliul Local, 
mulţumeşte tuturor celor 
care au participat la acest 
frumos eveniment.

Sponsorii 
Zilelor

 Orașului Sântana

Spectacol de muzică populară
Duminica de 3 iulie a încheiat seria de manifestări 

programate în cele trei zile  de sărbătoare a oraşului.
Au participat interpreţii invitaţi în spectacolul nostru: 

Felicia Stoian, Zorica Savu, Ionela Pascu, Iustina Span, 
Leontin Ciucur, Cornel Borza şi Ovidiu Homorodean. 
Spectacolul  a fost prezentat de Felicia Stoian şi s-a în-
cheiat cu un frumos foc de arti� cii. 
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în data de 7 iulie, s-a 
desfășurat acțiunea luna-
ră de prindere a câinilor 
fără stăpân. Au fost prinși 
15 câini din următoarele 
zone: opt din zona străzilor 
Păcii-Poetului-Zefirului-

Griviței; trei de pe strada 
Muncii către Olari; doi de 
pe străzile M Eminescu- 
Bistriței- Mărășești; unul 
pe V Alecsandri și unul la 
piață.

Primăria Sântana

SITĂRIŢI ŞTEFAN
MARIŞ GHEORGHE

HÖNIGESZ ANTONIU
MORNĂILĂ LIVIA

SAFNAUER IULIANA
CORAŞ ELISABETA

RENTZ ANA
COSTELIUC VIOREL

ŞCHIOPU EVA
FURDEA MARIA

GIURGIU ANA
FLUERAŞ ELENA

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii iunie 2016
SZILAGZI GABRIEL ŞI URSUŢ NICOLETA-ALINA

COCIŞ PAUL-LUCIAN ŞI CRIŞAN DIANA-ALEXANDRA
CATARAMĂ SORIN-DĂNUŢ ŞI SUCIU CRISTINA-ALINA

ANCATEU VALENTIN  ŞI MATEŞ ANCA
GHERLEA DORU ŞI BULC EMILIA

MÎRZA ORNIEL-MARINEL ŞI MIHAI CAMELIA-RODICA
FLONTA FLORIN-PETRIŞOR ŞI BARANI OLIMPIA-GABRIELA

LIPOVAN ALIN-GHEORGHE  ŞI SUCIU SORINA-EUGENIA
PETRUSE VALENTIN ŞI OPRUŢ ALINA-TEODORA

BĂLĂCEANU CRISTIAN ŞI DRAIA FLORINA
CAPĂTĂ VASILE ŞI ŞCUNDEA ANDREIA-COSMINA

MÎNJESCU SORIN ŞI BALCAN ALEXANDRA-PETRONELA
DRIDA ILIE-ALIN ŞI JOLDEA  ANAMARIA JOANA

BĂTRÎN GHEORGHE ŞI CORBEI FLORICA
STOICA ADRIAN-GHEORGHE ŞI PETRUŞ MONICA-ELENA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 
căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, 
dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte 

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA 
ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:

În luna iulie a acestui an  
pompierii serviciului volun-
tar al orașului Sântana, au 
participat la stingerea a patru 
incendii produse atât pe teren 
agricol cât și în gospodăriile 
populaţiei. Aceaste incendii 
au fost generate de aprinde-
rea iresponsabilă a vegetaţiei 
uscate  rezultată din activi-
tăţi agricole și salubrizarea 
gospodăriilor. Arderea aces-
tor deșeuri vegetale constitu-
ie o activitate cu risc ridicat 
de producere a incendiilor. 
Pentru a preveni producerea 
unor evenimente ce pun în 
pericol viaţa, sănatatea și bu-
nurile persoanelor vă aducem 
la cunoștiinţă următoarele 
măsuri care trebuie sa le aveţi 
în vedere la arderea vegetaţiei 
uscate:

•Utilizarea focului deschis 
în locuri cu pericol de incen-
diu și pe timp de vânt este 
interzisã;

•Arderea resturilor vege-
tale, gunoaielor, deșeurilor 
și a altor materiale combus-
tibile se face în locuri speci-

al amenajate ori pe terenuri 
pregãtite, cu luarea mãsurilor 
ce se impun pentru împie-
dicarea propagãrii focului 
la vecinãtãţi, asigurându-se 
supravegherea permanentã 
a arderii, precum și stinge-
rea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Arderea miriștilor se face 
numai dupã luarea mãsurilor 
ce se impun pentru împiedi-
carea propagãrii focului la 
vecinãtãţi, asigurându-se su-
pravegherea permanentã a 
arderii; 

•Utilizarea focului deschis 
nu se admite la distanţe mai 
mici de 40 m faţã de locurile 
cu pericol de explozie: gaze și 
lichide combustibile, vapori 
in� amabili, explozivi etc., re-
spectiv 10 m faţã de materiale 
sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton 

asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã 
a �  supravegheat și asigurat 
prin mãsuri corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se 
executã numai pe baza per-
misului de lucru cu foc acor-
dat in urma intocmirii docu-
mentatiei prealabile de catre 
Garda de Mediu.

Încalcarea prevederilor sus-
menţionate precum și nese-
sizarea acestor încalcari au-
toritatilor abilitate (poliţie, 
pompierii Sântana), atrage 
după sine raspunderea con-
travenţională sau penală, 
după caz, în conformitate cu 
actele normative în vigoare.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana

0257 374 180
Poliţia Sântana 

0257 462 119
ȘEF S.V.S.U 

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL 

Șeful uzinei de apă Sântana 
trage un semnal de alarmă în 
privința modului în care înțeleg 
abonații din orașul nostru să 
folosească sistemul de canaliza-
re. Domnul Mihai Scărlătescu 
spune că oamenii trebuie să � e 

conștienți că sistemul de cana-
lizare poate funcționa corect 
doar dacă și ei îl folosesc corect. 
Stația de epurare face față cu 
greu valului de gunoaie pe care 
oamenii le aruncă în canalizări, 
în loc să le arunce în gunoi. 

Din lipsă de educație sau din 
nepăsare se aruncă în WC-uri 
tot felul de resturi gospodărești 
sau de igienă intimă: șervețele 
umede, tampoane, pampers-
uri, pungi etc.Prezența acestor 
materiale poate duce la blocarea 
pompelor sau înfundarea con-
ductelor, în � nal existând riscul 
ca într-o zi, nu tocmai bună, 
să ne trezim cu casa inundată 
de ape menajere. Deocamdată, 
pentru protecția sistemului, au 
fost montate grilaje metalice 
care colectează deșeurile solide 
nedistructibile în contact cu apa 
și care sunt apoi înlăturate ma-
nual.

Primăria Sântana

Atenție la ce aruncăm în WC-uri!

Câinii vagabonzi,
în atenția administrației

Societatea comercială care își desfășoară acti-
vitatea pe șantierul Staţiei de epurarea Sântana, 
angajează urgent muncitori necali� caţi, pe peri-
oadă determinată. Cei interesaţi sunt rugaţi să ne 
contacteze pe nr. de telefon mobil: 0744664338, 
� x: 0264599805. Cerem și oferim seriozitate!

În atenția 
cetățenilor
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Persoană � zică, domiciliată în Arad, caută 
bonă cu vârsta cuprinsă între 45-55 ani, pentru 
un nou născut. 

Program lucru 8-10 ore /zi și la nevoie seara 
sau în weekend. 

Se oferă salariu motivant și condiţii excelente 
de lucru. 

Detalii și informaţii suplimentare la telefon 
0741 339041 Simona Morodan 

Peste 70 de cereri de reabili-

tare a trotuarelor de pe 24 de 

străzi sunt înregistrate la pri-
măria orașului. Cu siguranță 
că acestea sunt doar o parte 
din cele care trebuie repara-
te și care cu toată bunăvoința 
nu vor putea �  cuprinse toate 
în planul de lucrări pe anul 
acesta. Recent a fost realizat 
trotuarul de pe strada Horea 
și legătura cu strada Bradu-
lui. În prezent, se lucrează pe 
strada Tranda� rilor. Rea� r-
măm dorința primăriei de a se 

ocupa cu prioritate de zonele 
în care nu există trotuare sau 
în care sunt deteriorate în to-
talitate.

Viceprimar Cornel Gligor

Așa arată un țarc în care trebuie 
depozitate doar sticle de plastic. 
În jurul lui sunt cartoane, cutii 
de suc, pungi de plastic, saci de 

ra� e, cutii de șampon, pahare de 
plastic, caserole de mici și altele. 
Adică tot ce ar �  trebuit aruncat 
în pubelele pentru gunoi me-
najer pe care � ecare gospodă-
rie le are. Primăria orașului se 
străduiește să păstreze un oraș 
curat de care să � m mândri cu 
toții, însă în condițiile în care 
nu suntem civilizați este foarte 
greu. Unul dintre angajații care 
asigură curățenia în parcuri 
ne-a spus cu amar: e su� cient 
să vină un om în parc, că trebu-

ie să � e doi în urma lui să facă 
curățenie. Poate că exagerează, 
însă a� rmația lui exprimă un 
sâmbure de adevăr. Deși s-au 
montat în ultimii ani peste 100 
de coșuri de gunoi, în � ecare 
dimineața înainte de începerea 
curățeniei orașul e plin de re-
sturi. 

Tocmai de aceea revenim cu 
un apel la civilizație. 

Aruncați hârtiile și resturile 
de ambalaje în coșurile de gu-
noi, 

Aruncați în țarcuri doar sti-
cle de plastic (PET-uri) și doze 
de bere.

Să păstrăm orașul curat

Dezinsecție din aer împotriva țânțarilor

România, Aradul și Sântana 
se confruntă în ultima vreme 
cu o invazie de ţânţari. Roiurile 
de țânțari au apărut pentru că 
a fost o perioadă ploioasă, pro-
pice pentru înmulţire. Chiar 
dacă prin oraș nu trece nici o 
apa curgătoare, apa a băltit su-
� cient timp pe câmpuri și în 
șanțuri. Insectele au pus stă-
pânire pe spaţiile verzi și au 
invadat locuințele, iar oamenii 
nu au mai avut liniște din ca-
uza lor.  Fiecare s-a apărat de 
ei cum a știut, însă nicio me-
todă nu este e� cienta 100%. 
Autorităţile din toată țara se 
străduiesc să scape de țânțari, 

inclusiv în județul nostru câte-
va localități au efectuat stropiri 
împotriva acestora. Primăria 
orașului Sântana s-a văzut con-
fruntata pentru prima data cu 
un asemenea fenomen. Au fost 
analizate posibilitățile de com-
batere și au fost solicitate oferte 
pentru executarea unei acțiuni 
de dezinsecție. 

În � nal, după mai multe runde 
de negocieri, a fost aleasă soluția 
stropirii din avion cu � rma 
Aero Scoroget  SRL Timișoara. 
Zborurile au fost efectuate în zi-
lele de luni și marți, 18-19 iulie, 
între orele 20,30 și 21,30. S-a fo-

losit Aqua K-Othrine un insec-
ticid de contact si ingestie, for-
mulat special pentru tratamente 
din avion împotriva muștelor și 
țânțarilor. Este u produs pe baza 
de apa prietenos cu mediul, pu-
tând �  aplicat fără probleme pe 
vegetație si in zone circulate. 
Sperăm ca albinele apicultorilor 
să nu �  avut de suferit.

Ca măsură ce poate �  luată 
pe plan personal recomandăm 
cetățenilor montarea plaselor 
la ferestre și la uși, precum și 
folosirea produselor de protec-
ţie mai ales la copii.

de suc, pungi de plastic, saci de să vină un om în parc, că trebu-

Grădinița prinde contur

Construcția grădiniței de vizavi de spital continuă în 
ritm accelerat. A fost turnată structura de rezistență 
și zidit primul nivel. Daca lucrările continuă în ritmul 
acesta până la sfârșitul anului preșcolarii din Sân-
tana se vor putea bucura de cel mai modern spațiu 
de învățământ din oraș. Ca și în cazul capelei din 
Comlăuș, se dovedește că nu construcția în sine du-
rează durează mult ci hârtiile.

Anunțuri
PFA. MARMOGRAND SÂNTANA, 

STR. PĂCII, NR.5
EXECUTĂ MONUMENTE FUNERARE 

DIN
GRANIT NEGRU, GRI ÎNCHIS,

 GRI DESCHIS, MARONIU, 
MARMURĂ DE RUȘCHIȚA, MOZAIC, 

BORFURI ȘI CAPACE, 
PLACĂRI CU GRANIT

LA PREȚURI DE PRODUCĂTOR
INFORMAȚII LA TELEFON

0745-5977-432,    0741-075-211

Continuă 
reabilitarea trotuarelor

Z i a r u l  l o c a l -
5 0  d e  a p a r i ţ i i

Cea mai e� cientă cale de informare a sântănenilor 
este ziarul local.

În luna iunie, anul acesta, a fost tipărită ediţia cu nr. 
50. Primul număr al ziarului s-a numit „Gazeta de 
Sântana” și a apărut în luna martie a anului 2012.

În numărul imediat următor, din cauza faptului 
că numele „Gazeta de Sântana” fusese deja rezervat 
de către altcineva, conducerea primăriei a ales titlul 
„Sântăneanul”.

Din luna iulie 2012 până în prezent, ziarul a avut 
apariţii lunare neîntrerupte.

Mulţumim cititorilor care au fost aproape de noi.

Angajăm Bonă 
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Continuă programul 
de modernizare a străzilor

Strategia de dezvoltare a orașului în 
planul infrastructurii rutiere conti-
nua cu  rezultate  concrete.  Gândită 
multianual, deoarece nu se poate face 
dintr-o data, modernizarea străzilor 
decurge conform proiectelor elaborate 
în ultimii ani. Se dovedește prin aceas-
ta că asfaltările din primăvară nu au 
avut nimic de-a face cu recent încheia-
ta campania electorală și că seriozitatea 
este cea care caracterizează conducerea 
administrativă a orașului. 

În ultima lună au fost asfaltate pe o 
lungime de 3996 m străzile: Tranda� ri-
lor până la strada Muncii, M. Viteazul, 
Prunului, Căprioarei și Viorelelor. S-a 
ajuns astfel ca de la începutul anului să 
� e asfaltați 8,3 km de străzi, aproape 
la fel de mult ca în anul 2015.  În scurt 
timp se vor realiza și acostamentele 

pentru aceste străzi.
Simultan cu asfaltările s-au executat 

reparații asfaltice acolo unde a fost ca-
zul și se lucrează la ridicarea capacelor 
de canal. Pe străzile unde urmează să se 
toarne două straturi de asfalt (Câmpu-
lui, Căprioarei, Aradului, Bistriței), ca-
pacele de canal sunt deocamdată mai în-
alte cu 4 cm, adică exact grosimea celui 
de-al doilea strat de asfalt care urmează 
să se toarne. Reamintim că pe străzile 
asfaltate din bani guvernamentali acos-
tamentele vor �  realizate doar după � -
nalizarea asfaltării în două straturi.

Administrația orașului solicită înțe-
legere de la cetățenii afectați de aceste 
lucrări pentru disconfortul creat (praf, 
zgomot, restricții etc). În același timp 
rugăm șoferii să circule prudent, fără a 
depăși viteza regulamentară.

Viceprimar Cornel Gligor

8,3 km de străzi asfaltate în 2016

Primarul Daniel Tomuța
 a depus jurământul

Joi, 7 iulie, s-a desfășurat ședința 
consiliului local de investire a dom-
nului Daniel Tomuța în funcția de 
primar al orașului și depunerea ju-
rământului. Din partea prefecturii 
a fost prezent domnul Sebastian 
Botea, consilier juridic la Instituția 
Prefectului Județului Arad. În � -
nalul ședinței, proaspătul rein-
vestit primar al orașului a făcut o 
declarație către consilieri și către 
cei prezenți în sală prin care și-a 

rea� rmat dorința de colaborare cu 
toate partidele politice pentru mo-
dernizarea și dezvoltarea orașului. 
Primarul a mai spus că este primul 
dispus să facă acest pas și să treacă 
cu vederea atacurile nedrepte din 
campania electorală. A felicitat toți 
consilierii și le-a urat ca peste pa-
tru ani să � e mândri de realizările 
care se vor face în perioada în care 
au fost consilieri ai orașului.

Cabinet Primar

Duminică, 31.07.2016, 
se va desfășura tradiționalul Kirchweih.
Întâlnirea preoţilor și a oficialităţilor va fi în curtea Bi-

sericii. Slujba de duminică va începe la ora 10, unde va 
cânta corul bisericii din Sântana și Comlăuș, la orga va 

cânta Marianne Hellstern. 
De asemenea, va fi prezentă și fanfara din Recaș.

După-masa, Kirchweih-ul se va desfășura
 în faţa căminului Lambert Steiner.

Unul dintre cele mai importante lu-
cruri în viață este„ să ții ritmul”! Este 
cheia progresului, cheia unei evoluții 
constante, mai pe „băbește”, nu te culca 
pe-o ureche, continuă să muncești me-
reu, cu spor, � indcă nu ști ce-i mâine!

Constatăm cu respect că avem o 
administrație care știe acest lucru! Ale-
gerile au trecut, dar, lucrările de mo-
dernizare continuă în acelaș ritm ca și 
înainte, promisiunea primarului Dani-
el Tomuța de a �  implicat la fel de mult 
ca și-n mandatul precedent în rezol-
varea problemelor orașului � ind reală, 
putând da ca exemplu doar recentele 
lucrări de asfaltare, care se execută în 
această perioadă.

 „Am dovedit că se poate con-
strui corect și onest, pentru binele 
orașului Sântana și a localității Ca-
poral Alexa. Am îndeplinit, în pri-
mul rând, ceea ce dumneavoastră, 
cetățenii, ați dorit. Am schimbat un 
mod de lucru.  Am demonstrat că ba-
nii pot �  obținuți din fonduri europe-

ne și guvernamentale, fără a împo-
văra bugetul cu împrumuturi. Am 
fost mereu aproape de comunitatea 
locală, așa cum șade bine unei ade-
vărate familii sântănene.  Am tratat 
pe � ecare, întotdeauna cu respect. 
Am implementat o administrație 
deschisă, fără ascunzișuri. V-am in-
format mereu, cu sinceritate, des-
pre tot ceea ce am întreprins pentru 
oraș. Am adus cu mine o atmosfe-
ră de lucru bună, de colaborare cu 
toată lumea, pentru a face din Sân-
tana o oază de liniște și pace între 
oameni. Am muncit zi de zi pentru 
punerea în practică a unor proiecte 
de investiții prin care să putem  pro-
gresa ca și comunitate, gândind me-
reu pentru viitor.”- spunea primarul 
Daniel Tomuța, iar acest lucru se vede 
după cum funcționează administrația, 
după cum decurg șantierele a� ate în 
derulare: investiții pentru comunitate, 
pentru progres, pentru viitor!

Cătălin Purice


