
-Ce înseamnă să � i voluntar?
-Volutar înseamnă să te lași pe 

tine deoparte pentru a face ceva 
fără a aștepta ceva în schimb.         

-Cum ai ajuns să � i voluntar?
- M-a sunat fostul meu me-

dic curant să mă întrebe dacă 
nu vreau să merg într-o tabără 
organizată de Asociația Little 
People pentru supraviețuitorii 
de cancer. În tabără am auzit 
de voluntariatul care se face în 
secțiile de oncologie pediatri-

că și am simțit că acolo e lo-
cul meu. Atfel am intrat și eu 
în familia „Temerarilor” din 
asociație, adică a celor 400 de 
supraviețuitori de cancer la ni-
vel național, care ne întâlnim de 
două ori pe an, vara în tabără și 
iarna în cadrul unei gale în care 
îi primim cu brațele deschise pe 
noii membrii.

-Să înțeleg că ai fost dia-
gnosticat cu cancer și ești un 
supraviețuitor?

La terminarea clasei I, după 
mai multe încercări de dia-
gnostic, am ajuns în Spitalul 
Louis Țurcanu din Timișoara, 
cu diagnosticul leucemie lim-
foblastică acută. Au urmat 
câțva ani de tratamente în 
urma cărora am fost declarat 
în remisie totală și apoi vinde-
cat. 

În mod normal Kirchweih-ul – 
adică hramul Bisericii catolice ”Sf. 
Ana” se sărbătorește liturgic pe data 
de 26.07- de ziua s� nților Ioachim 
și Ana, părinții Sf. Fecioare Maria și 
bunicii pruncului Iisus, însă în ulti-
mii 10 ani, sărbătoarea populară s-a 
desfășurat în primul sfârșit de săptă-
mână al lunii august. Anul acesta a 
fost o excepție și s-a ținut sâmbătă, 
pe data de 1 august. Motivul acestei 
schimbări a fost faptul că pe data de 
2 august s-a celebrat slujba de s� nțire 
și binecuvântare a lucrărilor de reno-
vare a bazilicii papale „Maria Radna”.  

Cu această ocazie și Kirchweih-ul de 
la Sântana a fost unul mai special, la 
liturghie a participat și o delegație a 
Ministerului de Interne din landul 
german Baden-Würtenberg și un nu-
măr de 10 preoți din Germania, din 
care patru au legături cu orașul nos-
tru: monsignore Andreas Straus- fost 
paroh de Sântana în anii  ’80, preot 
decan Karl Zirmer, preot  Josef Tänz-
ler și preot Josef Hell (toţi trei au co-
pilărit și au făcut școala în Sântana) și 
preotul decan Andreas Reinholz -tot 
sântănean- actualul paroh de la Mă-
năstirea Maria Radna.

În scopul reducerii costurilor la lucrări și a creșterii capacităţii de intervenţie 
a primăriei, în urmă cu doi ani a fost demarat un proces de înzestrare a pri-
măriei cu utilaje. Au fost achiziţionate pe rând: un tractor cu remorcă și lamă 
pentru dezăpezire, un buldoexcavator, o nacelă cu braţ ridicător, un microbuz, 
o mașină pentru curăţat zăpada, și o autoutilitară. Pe lângă acestea, au mai fost 
obţinute două mașini de pompieri – prima a fost donată în anul 2014 de către 
primăria orașului Röslau din Germania, iar a doua a fost primită anul acesta 
tot ca donaţie din partea școlii de pompieri din orașul Brucsal - landul Baden 
– Würtenberg. Predarea acestei mașini a fost făcută personal de către ministrul 
de interne al landului Baden – Würtenberg. Festivitatea s-a desfășurat sâmbătă 
1 august 2015, pe platoul din faţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă. Domnul ministru Reinhold Gall a fost însoţit de o delegaţie numeroasă 
din care au făcut parte printre alţii deputatul parlamentului german, Hartmut 
Koschyk, primarul orașului Karlsruhe, Frank Mentrup și consulul Germaniei la 
Timișoara, Rolf Maruhn
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

>>> pag. 5

Kirchweih la SÂNTANA!

O nouă mașină de pompieri

>>> pag. 4

Fabrica de pavele în� nțată în Caporal Alexa anul acesta din fon-
duri europene produce la capacitate maximă. Au început livrările 
atât către persoane � zice cât și către persoane juridice, iar până 
la sfârșitul lunii august se lucrează pentru a se onora comenzile 
deja primite, cea mai consistentă dintre acestea a fost de 2000 m 
pătrați pavaj și 700 de bucăți de borduri.

Din studiul de piață realizat reiese că fabrica va avea comenzi 
până la sfârșitul acestui an. Reamintim că toate cheltuielile privind 
funcționarea fabricii sunt susținute din fonduri europene până la 
sfârșitul proiectului adică până în 15 octombrie 2015. Persoanele � zice 
care doresc să cumpere pavele, pot să cumpere din stoc sau pe bază de 
comandă în funcție de model și de culoarea dorită. Comenzile se vor 
onora în cel mai scurt timp posibil � ind tratate cu prioritate.                                 

Modelele de pavaj sunt expuse la piața agroalimentară la maga-
zinul de � ori pe colț și la depozitul de materiale de construcții al 
domnului Biro de pe strada Rodnei.

Paven Neag

Altfel de valori!
Interviu cu Dani Tomai,

 un sântănean cu suflet mare!

Fabrica de pavele, 
un mare succes!

>>> pag.8
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INFORMAȚII UTILE PENTRU FERMIERI
  AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE A PUBLICAT  

DOCUMENTAȚIILE DE FINANȚARE PENTRU 10 SUBMĂSURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI  
PNDR 2014- 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale(AFIR)  a deschis mai multe sesiuni de 
primire a proiectelor de investiții � nanțate prin 
măsurile Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020. Aceste informații sunt 
disponibile pe site-ul Agenției  www.a� r.
info sau portal.apdrp.ro

Sesiunile de primire de cereri   au fost 
deschise începând cu 25.03.2015 ( 2 
submăsuri),următoarele � ind deschise pemă-
sură ce au fost � nalizate toate procedurile, � ind  
până la acest moment publicate  10 Sub-Măsuri, 
astfel cum sunt enumerate mai jos.  De aseme-
nea,  precizăm că pentru toate aceste submăsuri 
toate informațiile necesare se a� ă pe site-ul  
www.a� r.info , iar cererile de � nanțare se depun 
on-line sau în format tipărit  în mod continuu, 
până cel târziu la data 30 octombrie 2015(sau 
până la epuizarea fondurilor alocate în acest an 
pentru � ecare submăsură în parte).

Precizăm că aceste măsuri se adresează în 
special bene� ciarilor fermieri din mediul rural, 
însă anumite măsuri pot �  accesate si de fermi-
eri (persoane juridice) din mediul urban.

SUBMĂSURILE LANSATE   CU TERMEN 
– LIMITĂ DE DEPUNERE 30 OCTOMBRIE 

2015 ORA 16,00:
a)SubMăsura 4.1.-  Investiții  în exploatații 

agricole (� ind alocată la nivelul anului 2015 
suma de 205,7 milioane de euro), 

b)Submăsura 4.1a -Investiţii în exploataţi-
ile pomicole,� ind alocată suma de 70.586.064 
Euro, din care 5.000.000 Euro pentru obținerea 
de material de înmulțire și plantare fructifer

c)Submăsura 4.2 - Investiţii pentru proce-
sarea/ marketingul produselor agricole - (� ind 
alocată suma de 93.489.143 Euro), 

d)Submăsura 4.2a– Investiții în procesa-
rea/ marketingul produselor din sectorul po-
micol – (Submăsură ce are o alocare � nanciară 
pentru anul 2015 de 8.629.953 Euro).

e)Submăsura 4.3 - „Investiţii pentru dezvol-
tarea, modernizarea sau adaptarea infrastruc-
turii agricole și silvice” – componenta Irigații, 
cu alocarea anuală de 218.000.000 Euro.

f)Submăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri (� ind alocată suma de 111,2 
milioane de euro)

g)Submăsura 6.2 -„Sprijin pentru 
în� ințarea de activităţi neagricole în zone rura-
le” cu o alocare � nanciară de 44.164.707 Euro 
pentru sesiunea continua anuală de primire a 
proiectelor

h)Submăsura 6.3-  Sprijin pentru dezvol-
tarea fermelor mici -  � ind alocată suma de 
72.848.330 Euro.

i)Submăsura 6.4. Investiții în crearea și dez-
voltarea de activități neagricole- cu o alocare 
anuală pentru anul 2015 de 57.214.935 euro

j)Submăsura 9a - În� ințarea grupurilor de 
producători în sectorul pomicol

k)Submăsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru 
LEADER, cu o alocare de 2,4 milioane de euro

Prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploa-

taţii agricole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții 
în active � zice”, vor primi sprijin � nanciar 
nerambursabil investiţiile pentru creșterea 
competitivităţii exploataţilor agricole prin do-
tarea cu utilaje și echipamente performante în 
raport cu structura agricolă actuală, precum și 
investiţiile pentru modernizarea fermelor (în 
special cele de dimensiuni medii și asocieri de 
ferme mici și medii) și îmbunătăţirea calităţii 
activelor � xe.Bene� ciarii acestei submăsuri pot 
�  fermieri (cu excepția persoanelor � zice neau-
torizate), cooperative și grupuri de producători 
(constituite în baza legislației naționale), care 
deservesc interesele membrilor.Finanțarea ne-
rambursabilă pentru aceste categorii de bene-
� ciari este de 50% (30% pentru fermele mari 
de peste 500.000 SO).

Pentru Submăsura 4.1a „Investiții în 
exploatații pomicole”, SCOPUL investițiilor 
sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este 
creșterea competitivității exploatațiilor pomi-
cole prin dotarea cu utilaje și echipamente, 
în� inţarea, modernizarea și/ sau extinderea 
unităţilor de procesare, în� ințarea de plantații 
pomicole, reconversia plantațiilor existente și 
creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele 
pomicole. Finanțarea nerambursabilă acordată 
este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile 
fără a depăși anumite limite stabilite în Ghidul 
Solicitantului  în funcție de dimensiunea fer-
mei. Culturile eligibile, inclusiv pentru localita-
tea Sântana,  sunt următoarele: a� n, alun, cas-
tan comestibil, cais, căpșun ( în sere și solarii), 
cireș, coacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia, 
gutui, măr, migdal, mur, nuc, păr, piersic, prun, 
vișin, zmeur.Alocarea � nanciară pentru sesi-
unea continuă din 2015 este de 70.586.064 
Euro, din care 5.000.000 Euro pentru obținerea 
de material de înmulțire și plantare fructifer. 
Pragul de calitate pornește de la 70 puncte, 
descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în peri-
oada 1 octombrie – 30 octombrie, ultima lună 
a sesiunii, pragul de calitate lunar va �  de 25 
de puncte. 

Pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru 
investiții în procesarea/ marketingul 
produselor agricole”, se pot solicita fonduri 
pentru � nanţarea și construcţia, extinderea, 
modernizarea și dotarea clădirilor, unităților 
de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin 
leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente 
și mijloace de transport specializate în scopul 
colectării materiei prime și/ sau comercializării 
produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor 
alimentare integrate.

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ 
marketingul produselor din sectorul pomicol”. 
Bene� ciarii Submăsurii pot solicita fonduri 
pentru investiții în tehnologii de eliminare 
a deșeurilor în unitatea proprie sau pentru 
decontarea cheltuielilor cu activități de mar-
keting sau generate de investițiile în active 
necorporale.

Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dez-
voltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice” – compo-
nenta Irigații. Fondurile nerambursabile vor �  
disponibile pentrurestructurarea modului de 
administrare și utilizare a infrastructurii de ac-
ces  și de adaptare a acesteia la noua structură 
agricolă și forestieră, precum și folosirea e� ci-
entă a infrastructurii utilizabile. Sprijinul pu-
blicnerambursabilpentru bene� ciarii acestei 
submăsuri este de 100% și nu va depăși 
1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de 
irigații aferente stațiilor de punere sub presiu-
ne sau 1.500.000 Euro/ proiect pentru amena-
jarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de 
pompare și repompare.

Submăsura 6.1. Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul aces-
tei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii 
pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șe� / 
conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:
•Creșterea numărului de tineri fermieri care 

încep pentru prima dată o activitate agricolă ca 
șe� /conducători de exploataţie, � ind încurajați 
să devină competitivi, să se asocieze, să partici-
pe la lanţurile alimentare integrate;

• Îmbunătăţirea managementului, creșterea 
competitivităţii sectorului agricol și sprijinirea 
procesului de modernizare și conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igienă și 
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de 
muncă;

• Crearea posibilității tinerilor fermieri 
rezidenți, cu un minim de cunoștințe de bază, 
în vederea instalării ca șe� / conducători ai 
exploatației agricole.

BENEFICIARII:
•Tinerii fermieri în conformitate cu defi niția 

prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, 
care se instalează ca unic șef al exploatației 
agricole

•Persoanele juridice în care un tânăr fermier 
în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care 
se instalează împreună cu alți tineri fermieri și 
care exercită un control efectiv pe termen lung 
în ceea ce privește deciziile referitoare la ges-
tionare, bene� cii și riscuri � nanciare în cadrul 
exploatației respective.

Sprijinul nerambursabil este demaxim 
50.000 euro , acordat sub formă de primă în 2 
tranșe:

-75% din cuantumul sprijinului la primirea 
deciziei de � nanțare

-25% din cuantumul sprijinului în maxim 3 
ani de la primirea deciziei de � nanțare.

Submăsura 6.2„Sprijin pentru în� ințarea 
de activităţi neagricole în zone rurale” 
Investițiile eligibile din cadrul acestei submă-
surivor bene� cia de � nanțare nerambursabilă 
în procent de 100% pentru a asigura în� ințarea 
și dezvoltarea de microîntreprinderi și între-
prinderi mici în sectorul non-agricol din zonele 
rurale. Activitatea acestora poate include mai 
multe tipuri de investiții: fabricarea produselor 
textile și a încălțămintei, prelucrarea lemnului, 

producția și furnizarea de energie electrică, 
activități de servicii informatice, activităţi de 
creaţie și interpretare artistică, activităţi de de-
sign specializatetc. Bene� ciarii care depun pro-
iecte de investiții pot primi 50.000 Euro/pro-
iect, cu posibilitatea majorării sprijinului până 
la 70.000 euro/ proiect în cazul activităților de 
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare 
și de agroturism.

Submăsura6.4„Investiţii în crearea și 
dezvoltarea de activităţi neagricole”– se 
adresează de asemenea cetățenilor din zonele 
rurale- investițiile ne� ind eligibile locuitori-
lor din orașe ci doar COMUNELOR ( În Ghidul 
solicitantului pagina 9 se prevede: ”Spaţiul 
rural eligibilînaccepţiunea PNDR 2014‐2020 
și implicit a acestei sub‐măsuri: spațiul rural 
estede� nitcatotalitateacomunelor la nivel de 
unitateadministrativ‐teritorială, comuna� ind   
ceamaimică  unitateadministrativ‐teritorială, 
nivel NUTS 5”).

Cei interesați să depună Cereri de Finanțare în 
cadrul Submăsurii6.4, pot obține până la ma-
ximum 200.000 Euro/ proiect pentru activități 
meșteșugărești (activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole – olărit, 
brodat, prelucrare manuală a � erului, lânii, 
lemnului, pielii), pentru investiții în produce-
rea și comercializarea produselor non-agricole 
(produse textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, de hârtie și carton, chimice, 
farmaceutice), investiții asociate cu industria 
metalurgică (fabricarea de constructii meta-
lice, mașini, utilaje și echipamente), investiții 
legate de furnizarea de servicii.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvolta-
rea fermelor mici”. Sprijinul se acordă pentru 
ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii 
activităţii economice și de mediu a acesteia, 
conform activităţilor propuse prin Planul de 
Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, 
inclusiv capitalul de lucru și activităţile relevan-
te pentru implementarea în bune condiţii a PA 
aprobat, pot �  eligibile.

Bene� ciari sunt fermierii ( cu personalitate 
juridică), care dețin în proprietate sau folosință 
o exploatație agricolă încadrată în categoria de 
fermă mică* pentru o perioadă de minimum 
10 ani:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă 
între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției 
standard)

Sprijinul nerambursabil este de maxim 
15.000 euro pentru o fermă  și se  acordă în 
două tranșe astfel::

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea 
deciziei de � nanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului în maxi-
mum 3 ani de la primirea deciziei de � nanțare; 
se va acorda pe o perioadă de 3/ 5 ani (perioada 
de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomi-
col); >>> pag.3



  SÂNTĂNEANUL

                                                                 AUGUST 2015                         SÂNTĂNEANUL          pag. 3  SÂNTĂNEANUL          pag. 3  SÂNTĂNEANUL

Anunț!

DEPOZITUL DE MOLOZ AL ORAȘULUI 
ÎȘI SCHIMBĂ LOCAȚIA!

S-au încheiat trei ani de eforturi susţinu-
te pe toate planurile pentru redeschiderea 
spitalului.  Nici măcar intervenţia prima-
rului pe lângă ministrul sănătăţii nu a dat 
rezultate, asta ca să nu mai pomenim des-
pre demersurile de la nivelurile inferioa-
re.  Procesul pe care primăria orașului l-a 
deschis împotriva Ministerului Sănătăţii a 
fost și el pierdut.  A devenit astfel limpe-
de că redeschiderea unui spital identic cu 
cel de dinainte de anul 2011 nu mai este 
posibil. Structura spitalicească cu saloa-
ne pentru internare și tratament a trebuit 
abandonată. Prin urmare s-a pus în apli-
care ultima variantă de rezolvare și anu-
me în� inţarea unei policlinici. În data de 
19 august, la sediul primăriei s-a desfășu-
rat licitaţia publică pentru concesionarea 

a 20 de apartamente din imobil cu desti-
naţia de spaţii medicale. În prima fază a 
licitaţiei au fost adjudecate 8 apartamente 
pentru laboratorul de analize medicale și 
cabinete medicale individuale ale medici-
lor Ilica, Maralescu și Pârv. Pentru alte opt 
spaţii consiliul local a aprobat o nouă lici-
taţie. Nu e un secret că de aceste spaţii s-a 
arătat interesat un investitor israelian care 
și-a exprimat aceste intenţii încă din luna 
noiembrie a anului trecut. Acesta  dorește 
deschiderea mai multor cabinete de la pe-
diatrie la chirurgie maxilo-facială. 

Primăria a reparat între timp acoperi-
șul  spitalulului, pentru a  oferi condi-
ţiile minim necesare investitorilor de a 
dezvolta viitoarea activitate medicală.  

Primăria

Ce mai e nou cu spitalul orăşenesc ?

ADEVERINȚE PENTRU TERENUL AFERENT ÎN 
TEMEIUL H.C.L. NR 124/2014

Cetățenii care au cumpărat locuințe de 
stat în temeiul Legii nr 112/1995  și care  
odată cu cumpărarea imobilului nu au 
obținut și terenul aferent, pot depune la 
Primăria Sântana cerere pentru eliberarea 
adeverinței asupra acestui teren aferent.

Pentru eliberarea adeverinței, cei 
îndreptățiți vor depune la primărie în 
două exemplare, următoarele.

-Cerere ,
-Copie contract de vânzare cumpărare,
-Copii acte identitate ale  titularilor con-

tractului de vânzare - cumpărare, succe-
sori, și/sau proprietari actuali,

-Extras CF valabil
-Timbru � scal- 2 lei
Dosarul cu documentele mai sus 

menționate urmează să � e veri� cat iar 
apoi să � e eliberate adeverințele dovedi-
toare. Cu aceste adeverințe bene� ciarii 
contractelor de vânzare cumpărare vor da 
o declaraţie notarială la notarul public în 

vederea îndreptării materiale a suprafeţe-
lor de teren. Cu toate aceste documente 
cetăţeanul se va prezenta la o� ciul de ca-
dastru si publicitate imobiliară Chișineu-
Criș pentru operarea în cartea funciară. 

Eliberarea adeverințelor doveditoa-
re asupra terenului aferent imobilului 
cumpărat în baza Legii nr 112/1995, este 
posibilă ca urmare a inițiativei actualei 
administrații de a corecta erorile mate-
riale din contractele de vânzare cumpă-
rare încheiate în baza acestei legi. Pentru 
aceasta Consiliul Local Sântana s-a ju-
decat cu Instituția Prefectului Judeţului 
Arad, însă atât Tribunalul Arad cât și 
Curtea de Apel din Timișoara au conside-
rat actul administrativ al primăriei perfect 
legal, respingând acțiunea în contencios 
administrativ a prefecturii.

Primăria

Stimaţi cetăţeni, datorită volumu-
lui mare de deșeuri rezultate din 
construcţii, depozitat în zona „Bo-
roș” (străzile Someșului – George 
Coșbuc), vă aducem la cunoștinţă că 
începând cu data de 1 septembrie veţi 
putea depozita aceste deșeuri într-o 
nouă locaţie a� ată pe stradă Ghioce-
ilor, vizavi de Liceul Tehnologic, cu 
intrare de pe stradă Gării, cu respec-
tarea următoarelor condiţii: 

1. Deșeurile depozitate la 
faţa locului să � e de origine 
vegetală(frunze, crengi, etc.) și/
sau deșeuri rezultate din cosntruc-
tii (moloz, pământ, etc.); 

2. Depozitarea acestora se va face 
în interiorul deponeului, NU pe 
marginea căilor de acces; 

3. Acestă zonă, nu este destina-
tă aruncării deșeurilor menajere, 
animale moarte sau oricărui alt tip 
de deșeu nestipulat la punctul 1. 

Pentru accesul în depozit: 
-de luni până vineri, între orele 

8-15:30 contactaţi gardianul de la 
Liceul Tehnologic, personal sau la 
telefon: 0257-462082. 

-după ora 15:30 și sâmbăta între 
orele 8-18 sunaţi la numărul de te-
lefon: 0733 037 831.

Primăria

INFORMAȚII UTILE 
PENTRU FERMIERI

Submăsura 19.1 
– Sprijin pregătitor pentru LEADER-
măsură de sprijin pentru parteneriatele 
privat-publice locale pentru elaborarea 
strategiei de dezvoltare locală .

Lansarea acestor măsuri de � nanțare 
din PNDR 2020 vine cu o serie de ele-
mente și soluții inovative care vor 
asigura o gestionare  e� cientă și trans-
parentă a fondurilor europene și  tot-
odată, va facilita accesul la � nanțare. 
Această facilitare este asigurată prin 
scurtarea perioadelor de evaluare și 
selecție a proiectelor și prin aplicarea 
de simpli� cări procedurale și mecanis-
me utile potențialilor bene� ciari (de-
punere on-line, bază de date cu prețuri 
de referință, procedură de achiziții pri-
vate on-line etc.). 

Astfel, pentru a prioritiza � nanțarea 
proiectelor în funcție de calitatea 
acestora, raportat la obiectivele de 
� nanțare ale PNDR, se va aplica un 
prag de punctaj, care va �  diminuat în 
� ecare lună pe parcursul sesiunii anu-
ale continue cu câte 10 puncte, până 
la atingerea unui prag minim accep-
tat pentru respectiva sesiune, aceste 
informații � ind detaliate în � ecare 
Ghid al Solicitantului. 

Fiecare potențial bene� ciar își va 
face singur evaluarea propriului pro-
iect pentru a stabili câte puncte are, în 
funcție de criteriile de selecție publica-
te în Ghidul Solicitantului. În funcție de 
autoevaluarea realizată, solicitantul va 
depune proiectul în luna în care se va 
încadra din punct de vedere al puncta-

jului estimat (exemplu: dacă un proiect 
a fost autoevaluat cu 75 de puncte, 
solicitantul îl va putea depune încă 
din prima lună a sesiunii când pragul 
de calitate este de 85 de puncte, dar 
va �  evaluat începând cu a doua lună 
când pragul de calitate va �  de 75 de 
puncte). 

Dacă se constată că solicitantul și-a 
estimat punctajul cu mai mult de 20% 
față de punctajul stabilit de AFIR, pro-
iectul respectiv va �  mutat la � nalul 
clasamentului și va �  � nanțat doar 
dacă rămân sume disponibile după 
selectarea celorlalte proiecte. 

Un alt element de noutate, care se 
aplică odată cu lansarea primelor mă-
suri, îl constituie emiterea de rapoarte 
de selecție lunare, � ind astfel scurtat 
timpul de analiză al proiectelor.

Termenul estimat pentru evaluarea 
proiectelor este de 37 de zile lucrătoare 
de la sfârșitul lunii în care au fost depu-
se respectivele proiecte. Acest termen 
se poate majora cu 10 zile lucrătoare 
dacă sunt în evaluare proiecte pe două 
sau mai multe sub-măsuri.

Proiectele se vor întocmi conform 
speci� caţiilor Ghidurilor Solicitantului 
aferente � ecărei măsuri de � nanțare 
în parte, care sunt publicate în secţi-
unea Investiţii PNDR, (www.a� r.
info) și pot �  consultate și la Cen-
trele Regionale  sau O� ciile Judeţene 
ale AFIR (ARAD, str. Cloșca nr 6, tel 
0257/255479, 0357860275).

Biroul Programe Europene- 
Primăria Sântana încadra din punct de vedere al puncta-
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MARE ATENȚIE!
Toți agricultorii care utili-

zează  pentru diverse stro-
piri substanțe � tosanitare au 
obligația de a ține evidența 
acestor acțiuni pe o perioa-
dă de trei ani.

 Evidența substanțelor fo-
losite, precum și a acțiunilor 
de stropire se înscrie într-un 
registru special care cuprin-

de toate tratamentele folo-
site în activitatea agricolă 
desfășurată. Pentru evitarea 
unor sancțiuni ulterioare 
nu neglijați să completați 
modelele de acte ce trebuie 
întocmite în vederea asigu-
rării și arhivării registrelor 
de evidență a acestor trata-
mente � tosanitare!

Firma S.C. SORIN ADE-
PLAST SRL din Sântana 
execută FERESTRE ȘI UȘI 
TERMOPAN la cele mai 
înalte standarde europene 
cu pro� l SALAMANDER, 
feronerie ROTO, garanție 
10 ani, și o gamă largă de 
alte produse:

- rolete Pvc Și Aluminiu, 
Plase Antiinsecte, Jaluzele 
Verticale, Jaluzele Orizon-

tale, Porți Garaj, Uși Plia-
bile, Rolete De Pânză, Uși 
Lemn.

Pentru informații vă 
așteptăm în magazinul 
nostru din Sântana, str. M. 
Viteazu, nr. 18 B, (vis-a-vis 
de Primărie) și la nr. de tel. 
0758570323, 0749033759, 
e-mail: sorin_adeplast@ya-
hoo.com, facebook: ferestre 
și uși termopan Sântana.



Evenimentul a 
avut parte de o slujbă de s� nţire 
săvârșită de un sobor format din 
preoţi ortodoxi din oraș și dintr-
un grup de preoţi catolici din care 
trei cu origine sântăneană. Rugă-
ciunea a fost rostită de către preo-
tul Josef Tänzler, fost elev al școlii 
din Sântana și un sponsor perma-
nent al acesteia. 

Trebuie să menţionăm că actuala 
mașină de intervenţie poate trezi 
invidia oricărui serviciu voluntar 
(S.V.S.U.) din ţară. Vehiculul a apar-
ţinut școlii de pompieri din Bru-

chsal, nu a participat la nicio inter-
venţie reală, este complet utilată și 
impecabil întreţinută. Are doar 13 

000 de km parcurși, poate transpor-
ta un număr de 9 pompieri, și este 
dotată cu: lanţuri rotative antidera-
pante, pentru perioada iernii, tun de 
apă, rezervor de apă cu capacitate de 
1400 l, generatoare de curent, clești 
și foarfece hidraulice pentru descar-
cerare, � ex, drujbă, rolă detașabilă, 
un număr de 2 costume speciale de 
intervenţie la temperaturi ridica-
te – cu inserţii de azbest și folie de 
aluminiu,diferite tipuri de furtune 
și ţevi de refulare, distribuitoare, hi-
dranţi portabili, targă etc.

În cuvântul de mulţumire pe care 
l-a adresat ministrului de intere-
ne și directorul școlii de pompieri 
din Brucshal – domnul primar 

Tomuţa Daniel a menţionat faptul 
că niciodată S.V.S.U. Sântana nu a 
bene� ciat de o mașină atât de per-
formantă și de complet dotată. 

Demersurile pentru obţinerea 
acestei mașini au fost iniţiate de 
către domnul Oscar Bleizzi� er, 
fost profesor de muzică în orașul 
nostru și prieten al domnului mi-
nistru Reinhold Gall, și continuate 
de către domnul Johann Kerner, 
cetăţean de onoare al orașului nos-
tru. Mașina a fost preluarea din 
Germania de către o delegaţie a 
primăriei condusă de către vice-
primarul Cornel Gligor și compu-
să din Mișcoiu Ioan, Tautan Ionel 
și Briţa Ioan.

  SÂNTĂNEANUL
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O nouă mașină de pompieri

Explozie de personalități la Sântana

Mai mult ca niciodată până acum, tra-
diţionala sărbătoare de Kirwei a fost 
onorată anul acesta de prezenţa a nume-
roase personalităţi din România și din 
Germania. Dintre o� cialităţile germane 
amintim pe Reinhold Gall, ministrul de 
Interne al Landului Baden-Wurtenberg, 
Hartmut Koschyk, deputat în parlamen-
tul de la Berlin, însărcinatul guvernului 
federal pentru migranţi și minorităţi na-
ţionale, � omas Berger, șeful direcţiei 
centrale și Herbert Hellstern, seful direc-
ţiei a IV-a a ministerului de interne pe 
probleme culturale ale germanilor din 
Est, Peter-Dietmar Leber, președintele 
asociaţiei șvabilor bănăţeni, Dr. Frahk 
Mentrup, primarul orașului Karlsruhe, 
Rolf Maruhn, consulul german la Timi-
șoara, precum și alte personalităţi ger-
mane.  Oaspetele nostru a fost și domnul 
Stefan Hell senior, tatăl câștigătorului 
premiului nobel pentru chimie în 2014. 

Au fost prezenţi și trei preoţi originari 
din Sântana printre care Josef Tanzler, 
cel care în anul 2000 a ajutat substanţi-
al la în� inţarea și dotarea cabinetului de 
informatică a școlii „Sfânta Ana” (care 
de altfel îi și poartă numele). Ca întot-
deauna nu au lipsit Johann Kerner, pre-
ședintele Asociaţiei Valores și Josef Lutz, 
președintele HOG Sanktana din Ger-
mania.  Dintre o� cialităţile judeţene am  
remarcat pe deputatul  Eugen Pistru și 
pe viceprimarul orașului Arad, domnul  
Cătălin Ţiţirigă.  

Ca să � m onești, prezenţa atât de nu-
meroasă s-a datorat nu numai sărbăto-
rii de Kirchweih și festivităţii prin care 
ministrul Reinhold Gall a predat  către 
primăria orașului o mașină de pompieri,  
precum și desfășurarea în data de 2 au-
gust a ceremoniilor dedicate binecuvân-
tării lucrărilor de restaurare a Mănăstirii 
Maria Radna.

>>> pag. 1

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN
PAROHIA CAPORAL ALEXA

Duminică, 16 august 2015, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, 
arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în 
parohia Caporal Alexa, Protopopiatul Arad la invitația 
preotului paroh Liviu Pam� loiu pentru a binecuvân-
ta și a s� nți lucrările la biserică, la casa parohială și la 
vechea școală, proprietatea parohiei, unde s-au făcut 
reparații capitale, creându-se o frumoasă sală de eve-
nimente bisericești doatată cu cele necesare. Sala nou 
creată poartă numele marelui academician și om de 
cultură Ștefan Augustin Doinaș, � u al satului, el însuși 
fost elev și cadru didactic la vechea școală. 

La sosire, Înalpreas� nțitul Părinte Arhiepiscop a fost 
întâmpinat de un sobor de preoți și diaconi (pr. Nădă-
ban Ilie – parohia Curtici, pr. Țucudean Florin – măn. 
Feredeu arhid. prof. Tibi Ardelean și pr. diac. Crainic 
Adrian), copii în frumoase straie populare cu � ori în 
mână și un număr mare de credincioși. Cu acest prilej 
Înaltpreas� nția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biseri-
ca cu hramul S� nții Arhangheli Mihail și Gavril unde 
corul bisericii parohiale dirijat de d-l prof. Pavel Gre-
cu, prin frumoasele cântări liturgice a creat momente 
înălțătoare în tonul bucuriei momentului zilei.

La sfârșitul slujbei, părintele paroh a mulțumit ierar-
hului pentru părinteasca purtare de grijă pe care o ara-
tă față de enoriașii parohiei, soborului de preoți pentru 
împreuna slujire, o� cialităților pentru sprijinul acordat 
mereu, tuturor celor prezenți. 

Preot, Liviu Pam� loiu
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Evenimentul a 
început pe data de 31 iulie prin 
invitarea o� cialităților orașului 
la sărbătoarea șvăbească de că-
tre un alai condus de o formaţie 
de muzicanţi voluntari constitu-
ită din foști membri ai fanfarei 
comunei Sântana de dinainte de 
anul 1990. În holul primăriei tine-
rii îmbrăcați în tradiționalul port 
german au dansat și au invitat pe 
spectatori la dans. După acest mo-
ment de bunăvoie au plecat pe jos 
de la primărie spre azilul de bă-
trâni, însoțiți de sunetele fanfarei.

Seara, în curtea școlii „Sf. Ana”- 
secția germană- toată lumea a 
participat la o masă comună cu 
gulaș. Cei prezenți s-au simțit 
foarte bine- s-a cântat și s-a 
dansat. „Toată lumea s-a simțit 
acasă”- așa au spus majoritatea 
oaspeților.

Ziua de sâmbătă a început cu 
primirea de către conducerea 
primăriei orașului a delegației 
o� ciale a landului Baden- Wür-
tenberg  din Germania, după care 
s-a plecat pe jos către casa parohi-

ală- unde au fost primiți de către 
parohul local- Bariák Ladislau.

La ora 10, într-o biserică arhi-
plină -700 locuri în bănci și cel 
puțin 300 în picioare- s-a săvârșit  
sfânta liturghie. Partea muzicală a 
fost susținută de actuala fanfară a 
orașului „Lambert Steiner”, de co-
rul de bărbați din Buteni, ambele 
conduse de dirijorul Miculiț Dan, 
plus un cor de copii din Sântana 

și Caporal Alexa, care au făcut 
cu această ocazie prima ieșire în 
public. Alături de corul bisericii a 
mai participat și fanfara din Ger-
mania condusă de Anton Kappes 
și Josef Wunderlich.

După terminarea slujbei s-a 
mers la casa parohială unde pri-
ma pereche a predat tradiționalul 
Kirchweihstrauss către celebran-
tul o� cial al liturghiei- Mon-
signore Andreas Straus. Delegația 
o� cială a fost invitată după acee-
ea să viziteze căminul de bătrâni 
Alterheim și școala cu predare în 
limba germană.

În cadrul programului a fost 
cuprinsă și predarea și s� nțirea 
unei mașini de pompieri din 
pe care școala de pompieri din 
orașul Bruhsal -landul Baden-
Wurtenberg a donat-o primăriei 
orașului Sântana.

După această festivitate toată lu-
mea a fost invitată la pizzeria Pri-
mo Ristorante  la o masă festivă.

În după-masa zilei de sâmbătă, 
la orele 17 a început tradiționalul 
dans în jurul pomului de Kir-
chweih, licitarea baticului, a pă-
lăriei, a strauss-ului mic (buchet), 
iar la sfârșit a strauss-ului mare 
care a fost predat perechii care va 

conduce anul viitor Kirchweih-
ul.

Duminică, 2 august, cine a do-
rit a participat la slujba de la 
Maria Radna, iar seara s-a ținut 
tradiționalul Kirchweih-bal, la 
Pizzeria „Primo Ristorante”.

Luni seara, la ora 18 s-a o� ciat o 
slujba de pomenire a strămoșilor 
în cimitirul romano- catolic de 
la gară, unde au participat patru 
preoți, corul Bisericii Catolice din 
Sântana, fanfara din Germania și 
sute de rude ale celor răposați.

Cu aceasta s-au încheiat cele 4 
zile de sărbătoare a comunității 
germane și a orașului. Kirchweih-
ul din acest an a întrecut în am-
ploare toate evenimentele de 
acest gen de după revoluție și va 
putea �  întrecut în amploare și 
frumusețe doar peste 3 ani, în 
2018 când se vor sărbători 150 de 
ani de la s� nțirea actualei biserici 
„Sf. Ana”, reconstruită după in-
cendiul devastator din 2 mai 1858 
și s� nțită în onoarea Sf. Ana, pa-
troana bisericii în anul 1868.

Marianne Hellstern

Kirchweih la SÂNTANA!
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Lucrărire la noua staţie de epu-
rare, parte componentă a canali-
zării orașului Sântana continuă 
în ritm alert. Se lucrează la ba-
zinele combinate, lucrările civile 
(structurile din beton) � ind exe-
cutate în proporţie de 50%. Ur-

mează ca cel târziu la începutul 
lunii octombrie să înceapă echi-
parea principalelor obiecte cu 
utilaje tehnologice. Reamintim 
că termenul propus iniţial pen-
tru � nalizarea proiectului este 
sfârșitul anului 2015. 

Despre noua stație de epu-
rare a orașului Sântana!
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Primăria Orașului Sânta-
na, Caminul Cultural Satu 
Nou și Ansamblul folcloric 
Busuiocul Sântana vă aș-
teaptă să vă înscrieţi pen-
tru  următoarele:

-dansuri populare, fanfa-

ră, canto popular și instru-
mente populare.

Înscrierile se fac în data 
de 10 septembrie la Cămi-
nul Satu Nou, începând cu 
orele 16,00. 

Vă așteptăm cu drag!

Din nefericire Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al orașului Sântana a  
avut parte, anul acesta, de o vară incen-
diară, la propriu, nu numai la � gurat. Da-
torită temperaturilor ridicate și a impru-
denţei unor cetăţeni, pompierii orașului 
Sântana au intervenit, în perioada iulie-
august, la stingerea a nu mai puţin de 10 
incendii care au mistuit atât gospodării, 
bunuri,  precum și culturi de cereale. 

Veșnicia s-a născut la sat și odată cu 
ea și obiceiul de ardere a resturilor ve-
getale.  Prin urmare, aproximativ 4 gos-
podării și terenuri a� ate în perimetrul 
acestora au fost afectate de � ăcări, în 
această perioadă, din neglijenţa propri-
etarilor care au considerat, focul, ca un 
bun prieten iar acesta s-a dovedit a �  cel 
mai mare dușman. 

Nici cimitirul, de lângă groapa Boroș, 
nu a scăpat de urgia focului, pornit din 
excesul de zel a unor cetăţeni care au 
dorit „să cureţe” zona de buruieni. Nu 
doar buruienile uscate au dat de furcă 
pompierilor sântăneni ci și instalaţiile 
electrice improvizate și suprasolicitate 
ale caselor care au declanșat incendii 
devastatoare soldate cu pierderi însem-
nate de bunuri. 

Dar evenimentul cu cea mai mare gre-
utate al acestei veri l-a reprezentat pier-
derea a 18 hectare de cultură de grâu în 
văpaia focului. După câteva ore de luptă 
cu focul pompierii sântăneni au reușit 
să stopeze expansiunea focului.

În încheiere, vă adresăm rugămintea 
să acordaţi focului respectul și atenţia 
cuvenită pentru a evita situaţii regreta-
bile și acţionaţi întodeauna responsabil.

Măsuri obligatorii pentru prevenirea 
incendiilor:

 •Utilizarea focului deschis în locuri cu 

pericol de incendiu și pe timp de vânt 
este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gunoa-
ielor, deșeurilor și a altor materiale 
combustibile se face în locuri speci-
al amenajate ori pe terenuri pregãtite, 
cu luarea mãsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea 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 pen-
tru împiedicarea propagãrii focului la 
vecinãtãţi, asigurându-se supraveghe-
rea permanentã a arderii; 

•Utilizarea focului deschis nu se ad-
mite la distanţe mai mici de 40 m faţã 
de locurile cu pericol de explozie: gaze 
și lichide combustibile, vapori in� ama-
bili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã 
de materiale sau substanţe combustibi-
le: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, 
bitum, ulei etc., fãrã a �  supravegheat și 
asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se executã numai 
pe baza permisului de lucru cu foc acor-
dat in urma intocmirii documentatiei 
prealabile de catre Garda de Mediu.

•Nu lăsaţi aparatele casnice sub tensi-
une și verifi caţi instalaţiile electrice;•În 
caz de nevoie apelaţi la Serviciul Volun-
tar pentru Situaţii de Urgenţă Sântana 
tel: 0257 374 180 sau apelaţi 112.

 Șef S.V.S.U.
VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

Vino în echipa AVON și te vei bucura 
de bene� ciile de a face parte din cea mai 
mare companie de vânzări din România:

-reduceri de până la 40% din valoarea 
comenzilor;

-livrarea produselor la domiciliu în 48 ore;
-puteți plasa comenzile online;
-produse cadou în � ecare lună; 
-participarea la concursuri și competiții;
-șansa de a promova rapid la conduce-

rea unei echipe;
-aveti permanent sprijinul unui coor-

donator de vânzări.
Cadouri Începând Cu Prima Comandă.  
Vei �  deținător de card ( unicul card 

parfumat de pe piață ) care îți va aduce 
numeroase bene� cii atât la cumpărătu-
rile AVON, cât și la alte cumpărături și 
va funcționa ca și o Asigurare Medicală .

 Ai șansa unui câștig suplimentar și 
chiar mai mult.

  Pentru comenzi sau înscrieri sună sau 
trimite sms la 0740755297 și vei �  con-
tactat în cel mai scurt timp.

CARICATURA LUNII

Case și terenuri de vânzare

Cursuri de dansuri populare!

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

AVON vă așteaptă!

TELEFOANE UTILE
În caz de avarie, 

mai jos veţi regăsi o listă 
cu telefoane utile.

Uzina de Apă Sântana - in-
clusiv pentru probleme le-
gate de canalizare: 0257 - 
462138  sau 

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

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

MAILAT ANTON
ALBU MARIA
WILLE ANA

BUTAR ECATERINA
HELFRICH IOAN- VILHELM

PEȚAN FLORICA
CĂILEAN SILVIA

CORBEIU ECATERINA
BRAZDA PAVEL

Căsătoriile lunii august 2015
Dagău Adrian-Florin și Bondor Roxana-Ioana

Pam� loiu Cosmin și Marc Diana-Florentina
Palcu Bogdan-Valentin și Rac Simona- Mădălina

Bobeică Constantin și Boar Dorina- Maria
Crișan Cosmin- Gabriel și Budiu Bianca- Alexandra

Oprea Marius și Sorica Cristina
Suciu Flavius și Dobra Marina- Codruța

Nicola Marius și Neag Camelia
Botiș Ionică Teodor și Popa Marcela- Valentina

Găină Sergiu- Marian și Szatmari Lorena- Maria
Ruști Dumitru și Neag Florina- Felicia

Creț Adrian- Aurel și Gherla Aniela- Elena
Ursoiu Raul- Ioan și Neag Claudia- Andreea

Luna trecută am avut plăcerea de a o� cia căsătoriile unor noi cu-
pluri sântănene care au hotărât să continue pe drumul vieții îm-
preună. 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

Vând casă în Sântana! Suprafață totală 900 m2
Informații laTel: 0752793639 sau  0752291873

Vând teren în Sântana, Strada Păcii, nr. 5
Informații la Telefon: 0745977432

Se extinde zona în care sunt monta-
te coșuri de gunoi. În ultimii trei ani 
au fost achiziţionate și montate peste 
70 de bucăţi. După ce a fost acoperită 
zona centrală și parcurile, s-a continuat 
pe străzile cele mai circulate și pe care 
funcţionează și clădiri ale instituţiilor 
școlare, este vorba de străzile Muncii, 

Rodnei și Ghioceilor . 
Întreaga operaţiune a fost executată 

de către compartimentul Gospodărie 
Comunală din cadrul primăriei. În vi-
itorul apropiat se vor achiziţiona încă 
50 de bucăţi de coșuri stradale care se 
vor monta în alte zone de interes public 
major.  

Noi coșuri de gunoi!



Record de temperatură
Fenomenul încălzirii globale își face 

tot mai simţită prezenţa și la Sântana. 
An de an, orașul nostru ca și întreaga 
Câmpie de Vest trebuie să suporte tem-
peraturi  de cuptor, dublate și de absen-
ţa răcoritoare a ploilor. În lipsa unui 
sistem de irigaţii din ce în ce mai nece-
sar  recoltele sunt și ele tot mai afectate.  
După cum se poate vedea în fotogra� a 
alăturată, în data de 11.07 la ora 18.46, 
termometrul din centrul localităţii in-
dica temperatura de 39° Celsius. În ace-
eași zi la ora  17 staţia de monitorizare 
a poluării de lângă primărie a înregis-
trat și maxima acestei veri : 39,1° Cel-
sius. Media pe lunile iunie-iulie a fost 
de 24° Celsius . Pentru curiozitate vă 
informăm că temperatura maximă în-

registrată la Sântana a fost de 40,1° în 
anul 1952, iar media lunară este în mod 
normal 20,3°. Cea mai scăzută tempe-
ratură a verii a fost  anul acesta de 11,9° 
Celsius în noaptea de 11 iulie. 

Reamintim cetăţenilor a� aţi în trecere 
prin zona centrală a orașului că în se-
diul primăriei funcţionează un punct de 
prim ajutor unde la nevoie în caz de ca-
niculă pot bene� cia într-o primă fază de 
un pahar cu apă rece și aer condiţionat

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
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Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
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Consiliul Local al orașului Sântana 
s-a întrunit ședinţă extraordinară în 
data de 07.07.2015, de îndată în data 
de 16.07.2015 și în ședinţă ordinară în 
data de 21.07.2015 având pe ordinea 
de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind recti� -
carea  bugetului local al orașului Sânta-
na   pe  anul 2015

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
criteriilor de selecţie a minorilor în /prin 
centrul de zi începând cu anul 2015-2016

3. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea statului de funcţii și de organizare a 
aparatului de specialitate al primarului 
din cadrul Primăriei orașului Sântana 
pentru anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind vâmza-
rea prin licitaţie publică cu plic închis a 
apartamentului nr. 1 situat pe str. Mun-
cii, nr. 72 evidenţiat în C.F. nr. 301084- 
C1-U1 Sântana

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actului adiţional la statutul Asociaţie de 

dezvoltare Intercomunitară Sistem Inte-
grat de Gestionare a deșeurilor, jud. Arad

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea 
directă către SC MD Crișana SRL a te-
renului evidenţiat C.F. nr. 305535 Sân-
tana, nr. top. 2825/1

7. Proiect de hotărâre privind însușirea 
raportului de evaluare pentru imobilul 
(clădiri și teren aferent) situat în orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 53 A, jud. Arad 
cu destinaţia de spaţii medicale

8. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea contractării unui împrumut în va-
loare de maxim 445.00 lei în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. nr. 2 / 2015 
pentru modi� carea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri

9. Proiect de hotărâre privind concesi-
onarea prin licitaţie publică a imobilului 
(apartamente și teren aferent) situat în 
orașul Sântana, str. Muncii, nr. 53, jud 
Arad cu destinaţia de spaţii medicale.

Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local
Agenţia de Plăţi și Inter-

venţie pentru Agricultură 
(APIA) informează fermi-
erii cu privire la obligaţia 
de a respecta normele de 
ecocondiţionalitate (GAEC 
6.2), conform cărora este 
interzisă arderea miriștilor 
și a resturilor vegetale pe 
terenul arabil, precum și a 
vegetaţiei pajiștilor perma-
nente.

Precizăm că este interzisă 
arderea miriștilor și a re-
sturilor vegetale pe terenul 
arabil, precum și a vegeta-
ţiei pajiștilor permanente, 
obiectivul acestei condiţii 
� ind menţinerea materiei 
organice în sol prin aplica-
rea măsurilor de gestionare 
minimă a miriștilor și re-
sturilor vegetale, precum și 
menţinerea unui nivel mi-
nim de întreţinere a solului 
prin protejarea pajiștilor 
permanente.

Agricultorii care utilizea-
ză teren arabil (inclusiv 
pajiști temporare) nu tre-
buie să ardă miriștile și/sau 
resturile vegetale rezultate 
după recoltarea culturilor 
(paie de cereale păioase, 
vreji de planteproteice sau 
de cartof, coceni de po-
rumb, tulpini de � oarea 
soarelui, rapiţă ș.a.), in-
clusiv miriștile sau iarba 
rămasă după cosirea pajiș-
tilor temporare, precum și 
vegetaţia pajiștilor perma-
nente.

Agricultorii care utilizează 
pajiști permanente nu tre-
buie să ardă vegetaţia, inclu-
siv iarba rămasă după cosi-
tul pajiștilor.

Agricultorilor care nu 
respectă condiţia GAEC 
6.2 li se vor aplica reduceri 
ale cuantumului total al 
schemelor de plăţi directe 
și ale ajutoarelor naţionale 
tranzitorii, conform mo-
dului de aplicare a sancţiu-
nilor pentru nerespectarea 
normelor de ecocondiţio-
nalitate, indiferent de su-
prafaţa arsă.

APIA a încheiat Pro-
tocolul de colaborare 

nr. 148/3655/77288 din 
06.06.2014, cu Garda Na-
ţională de Mediu (GNM) 
și cu Inspectoratul Gene-
ral pentru Situaţii de Ur-
genţă (IGSU), privind ac-
ţiunile de monitorizare a 
modului de respectare de 
către fermieri a bunelor 
condiţii agricole și de me-
diu referitoare la arderea 
miriștilor și a resturilor 
vegetale pe terenul arabil 
și la arderea pajiștilor per-
manente. 

Se urmărește, prin ac-
ţiuni comune, reducerea 
cazurilor de ardere a mi-
riștilor și a vegetaţiei, prin 
sancţionarea celor care 
încalcă aceste dispoziţii, 
de către toate cele trei in-
stituţii semnatare ale pro-
tocolului.

Ca urmare a numărului 
mare de incendieri din anii 
precedenți, ca măsură de 
prevenire și combatere a 
fenomenului, APIA a luat 
decizia ca nerespectarea 
normelor de ecocondiţi-
onalitate să � e încadrată 
la gravitate mare și să-i � e 
atribuită sancţiunea ma-
ximă în acest sens, pre-
văzută de Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 pri-
vind � nanţarea, gestio-
narea și monitorizarea 
politicii agricole comune 
și de abrogare a Regula-
mentelor (CEE) nr. 352/78, 
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 
2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) 
nr. 485/2008 ale Consi-
liului, respectiv Regula-
mentul delegat (UE) nr. 
640/2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamen-
tului European și al Con-
siliului în ceea ce privește 
Sistemul Integrat de Admi-
nistrare și Control și con-
diţiile pentru refuzarea sau 
retragerea plăţilor și pen-
tru sancţiunile administra-
tive aplicabile în cazul plă-
ţilor directe, al sprijinului 
pentru dezvoltare rurală și 
al ecocondiţionalităţii.

APIA avertizează!

Record de temperatură!

Din anumite motive mulţi dintre ce-
tăţenii orașului nostru nu au o casă în 
care să locuiască. În același timp pe raza 
orașului sunt case nelocuite de ani buni, 
unele poartă vizibil semnele lipsei de 
îngrijire.  Este binecunoscut că o casă 
nelocuită se degradează mai repede de-

cât una locuită. De aceea, în numele ce-
lor care caută o locuinţă îi rugăm pe cei 
care deţin spaţii de locuit nefolosite să le 
închirieze doritorilor. Pot face acest lu-
cru sunând la telefonul primăriei: 0257 
462082, care poate pune în contact pro-
prietarii cu eventualii chiriași.

O mare rugăminte!

Începând din luna aprilie benzinăria Lucky oferă un premiu lunar de 50 l de combustibil 
pentru unul din cei care alimentează de minim 150 lei .
Câştigătorul tombolei Lucky din luna august este domnul Muscă Marius din Olari. Pe 
această cale îi transmitem felicitări şi dorim tuturos celor care vor participa şi de acum 
înainte mult noroc!

Tombola Lucky- un alt câștigător!



-Povestește-ne 
despre activitatea ta ca voluntar.

-În anul doi de facultate am 
hotărât să mă întorc în același 
spital, pe aceleași coridoare, în 
aceleași saloane în care am fost 
și eu în urmă cu zece ani, și să 
văd tot copii bolnavi numai că 
din altă generație. De atunci 
merg săptămânal să le spun și 
mai ales să le demonstrez că dia-
gnosticul lor nu e o condamna-
re la moarte ci poate �  depășit și 
poţi să-ți continui viața ca ori-
care alt copil. Desfășor activități 
psiho-sociale în care obișnuim 
copiii cu noua casă adică spi-
talul – în care le spunem că cei 
care poartă halat alb le vor bine-
le, nu sunt niște călăi și că toate 
tratamentele care aparent le fac 
rău vor �  cele care îi vor aduce 
acasă.

Indirect in� uențezi și moralul 
părinților acestor copii…

Și indirect dar și direct. Când 
a� ă părinții că și tu ai fost bol-
nav ca și copilul lor, imediat te 
întreabă când ai fost bolnav, 
cum a fost, dacă ai făcut reacții 
adverse, etc. Se simt încurajați și 
simt că mai este o speranță.

 -Am auzit că ai fost  premiat 
ca voluntar ?

La întălnirea internațională a 
voluntarilor în oncologie pedi-
atrică am fost desemnat  cel mai 

activ voluntar, cu cele mai mul-
te prezențe în spital.

Eu te cunosc ca elev al școlii 
Sfânta Ana din anii 2007-
2008 Ce ne mai poți spune 
despre tine?

Am urmat apoi Liceul Elena 
Ghiba Birta din Arad după care 
am fost admis la Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Vic-
tor Babeș” din Timișoara unde 
sunt student în anul IV. Sper ca 
de anul acesta să pot să și pre-
dau în cadrul universității și să 
încep munca de cercetare. 

-Faptul că ai fost bolnav ți-a 
in� uențat alegerea în viață?

-Cu siguranță m-a făcut să pri-
vesc viața altfel. Lucrul pe care îl 
înveți trecând prin ce am trecut 
eu este că viața se termină mai 
devreme sau mai târziu și nici-
odată atunci când ne așteptăm. 
Prima întrebare care îți vine în 
minte este: care este scopul ei 
sau ce rămâne în urma mea? 
Personal cred că cea mai bună 
investiție este în oameni pentru 
că su� etul este nemuritor, astfel 
învestiția ta nu moare odată cu 
tine. Acesta este motivul pentru 
care am ales medicina.

-Proiecte de viitor?
-Să-mi fac o carieră în univer-

sitate, să lucrez în cercetare și să 
îmbin cât mai bine munca de 
cercetare cu activitatea clinică 
de medic în tară.

-Ești patriot?
-Îmi iubesc țara. Dorința mea 

e să rămân aici și să particip la 
schimbare prin exemplul pro-
priu, dar să primesc măcar o 
șansă la un trai decent.

-Mai ai timp și pentru altceva?
-Îmi fac timp pentru drumeții 

la munte, cântat la pian și nu în 
ultimul rând pentru familie

Viceprimar Cornel Gligor

  SÂNTĂNEANUL
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Altfel de valori!
Interviu cu Dani Tomai,

 un sântănean cu suflet mare!

>>> pag.1

Începând de săptămâna viitoare demarează 
proiectul de asfaltare străzi în orașul Sântana 
� nanţat din bugetul propriu. După cum am 
anunţat în ziarul de luna trecută, lucrările au 
întârziat întrucât a fost necesară rezolvarea 
unei contestaţii legate de câștigarea licitaţiei 
pentru asfaltare.

Pentru a nu se isca nedumeriri vă aducem 
la cunoștinţă că acest proiect nu are legătură 
cu  Programul Naţional de Dezvolatre Locală 
(PNDL) prin care s-au asfaltat deja străzile Te-
iului, Păltinișului, 1 Decembrie și o porţiune din 
străzile Păcii și T. Vladimirescu. Prin urmare spe-
răm să nu constituie o surpriză faptul că străzi 
pregătite pentru asfaltare precum N. Bălcescu 
și I.L. Caragiale voi �  lăsate în așteptare și se 

va începe asfaltarea altora: străzile Oituz, Ara-
dului, Bistriţei, Unirii către cartierul rezidenţial, 
L.Blaga, Ze� rului și în funcţie de posibilităţile 
bugetului ne îndreptăm atenţia și către alte 
străzi pentru care sunt pregţtite proiecte.

Bineînţeles că avem promisiuni de continuare a 
lucrărilor începute prin PNDL, lucrări care vizează 
� nalizarea străzilor deja începute: N. Bălcescu, 
I.L. Caragiale precum și Câmpului și Căprioarei. 

În același timp, tot din bugetul local, ne 
propunem repararea străzilor care nu vor �  
asfaltate anul acesta, inclusiv străzile din sa-
tul Caporal Alexa. 

O ultimă informaţie legată de drumuri este 
că foarte probabil și în scurt timp, Consiliul 
Judeţean Arad va începe turnarea unui covor 
asfaltic de la ieșirea din Sântana către Zimand.

Ne dorim cu toţii � nalizarea cât mai rapidă 
a acestor lucrări.

S-a început construcția capelei

Se pare că pentru  realizarea unui 
obiectiv nu sunt su� cienţi banii și 
buna intenţie ci este nevoie și de 
timp. Așa s-au petrecut lucrurile și 
în cazul capelei din Comlăuș. La în-
ceputul anului 2014 consiliul local 
a alocat banii necesari construcţiei, 
însă formalităţile legate de întabula-
rea terenului pe care se a� ă cimiti-
rul din Comlăuș, inclusiv hotărârea 
judecătorească s-au întins până la 
sfârșitul anului. Nemai� ind posibilă  

execuţia din cauza iernii, consiliul 
local a retras banii pentru a �   fo-
losiţi în alte scopuri și i-a realocat 
prin bugetul pe 2015. Important 
este că la începutul lunii august au 
fost depășite toate etapele premer-
gătoare (autorizaţii, proiect, semna-
re contract) și a început construcţia 
capelei. Până în prezent s-au execu-
tat săpăturile, turnarea betonului și 
axarea stâlpilor în fundaţii conform 
proiectului. Se continuă cu infra-
structura, montarea grinzilor de � er 
în elevaţie și turnarea betonului. Lu-
crările sunt executate de către � rma 
SC Pav &Red Cheia Construct SRL 
și se preconizează să � e � nalizate 
până la sfărșitul anului. Intrarea se 
va face de pe strada Aurel Vlaicu, 
stradă care va �  modernizată pe 
porţiunea respectivă prin asfaltare și 
construcţia unei parcări. 

Acoperiș nou la spitalul orășenesc

Pentru a facilita atragerea de in-
vestitori în servicii medicale pen-

tru sântăneni, administrația locală 
a demarat o lucrare importantă 
care vizează renovarea clădirii fos-
tului spital orășenesc, clădire ce se 
află în patrimoniul orașului Sînta-
na.

În acest sens s-a trecut într-o pri-
mă fază la schimbarea acoperișului 
vechi al clădirii, lucrările � ind în 
plină desfășurare!

Învățământul, o prioritate!
A existat mereu procupare din 

partea administației locale pentru 
asigurarea unor condiții optime 
de școlarizare pentru elevi, astfel 
încât învățămîntul sântănean să 
continue a fi o rampă de lansare a 
valorilor.

 În acest sens, mereu s-au asigurat 
școlilor resursele � nanciare nece-
sare pentru optimizarea condițiilor 
de școlarizare ale elevilor, în mo-
mentul de față la instituțiile școlare 

desfășurându-se acțiuni de igieniza-
re speci� ce de pregătire pentru înce-
perea noului an școlar.

Vești bune!


