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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Altfel de valori Interviu cu domnul Brad Dorin-conducătorul 
echipei de fotbal din Caporal Alexa

- Domnule Brad, în ultimii ani 
v-ați asumat responsabilitatea de 
a susține � nanciar și de a conduce 
echipa de fotbal ”Viitorul” din sat. 
Cum de v-ați înhămat la o aseme-
nea muncă? 

- M-am “înhămat” datorită a două 
lucruri: pentru că îmi place fotbalul 

și pentru că am vrut ca și oamenii 
din sat, cărora le place fotbalul, să 
poată vedea un meci de fotbal “pe 
viu”, deoarece nu sunt alte activități 
sportive în sat și totodată să se și re-
laxeze. Nu în ultimul rând, am făcut 
acest lucru și pentru copiii din sat, 
talentați la fotbal și care au ocazia să 
joace pentru echipa din satul lor.

- Cum merge echipa în acest cam-
pionat?

- Echipa își desfășoara activitatea 
în funcție de posibilitățile � nanci-
are existente deoarece în toți acești 
ani, nimeni din sat nu a avut dispo-
nibilitatea de ajuta � nanciar aceas-
tă echipă. Singurul sprijin a venit 
din partea Primăriei Sântana și a 
d-lui profesor Cătălin Puia, cărora 
le mulțumesc. Cred că dacă am �  
fost ajutați și de către alte persoane, 

situația în clasament ar �  fost alta. 
(Nota redacției: Din cauza proce-
sului foarte complicat de elaborare 
a documentației pentru obținerea 
� nanțării, în campionatul trecut 
primăria orașului nu a putut susține 
� nanciar echipa)

- Ce planuri aveți pentru viitor?
- Planurile pentru viitor nu sunt 

foarte optimiste deoarece. Pe lângă 
absența unui sprijin susținut, există 
persoane care încearcă să destabili-
zeze și să pună “bețe în roate”. Astfel 
de persoane vor echipă de fotbal pe 
banii altora, dar care să � e condusă 
și gestionată de către ei, așa cum au 
fost obișnuiți în trecut, cu echipă de 
fotbal pe banii primăriei.

Mă gândesc la două posibilități: una 
ar �  să ne unim cu Unirea Sântana, 
devenind astfel Unirea Sântana II, 

variantă discutată cu reprezentanții 
primăriei și cu d-ul Cătălin Puia 
iar a doua este aceea de a mă ocu-
pa singur de echipă, în funcție de 
posibilitățile mele și cu ajutorul 
puținelor persoane care doresc să 
se implice. Doresc să mulțumesc în 
mod special pentru implicare d-lui 
Dimitrie Dehelean (Ciuța) și � u-
lui acestuia, Fabian Dehelean, care, 
întotdeauna, au răspuns pozitiv so-
licitărilor noastre de ajutor. De ase-
menea domnul Armat Ioan ne mai 
ajuta, inclusiv cu transportul. 

- Dezamăgiri?
- Sunt dezamăgit de faptul că, în ciu-

da implicării mele � zice, su� etești, � -
nanciare, etc., pentru ca satul nostru 
să aibă echipă de fotbal, nu îmi este 
apreciată munca, ci din contră, este 
luată în derâdere. 

2018, an aniversar pentru
 comunitatea germană din Sântana

Comunitatea catolică din Sântana 
aniversează în acest an patru evenimente: 
270 de ani de la în� ințarea parohiei 
catolice, 160 de ani de la Marele Incendiu, 
160 de ani de existență a bisericii „Sfânta 
Ana” și 130 de ani de la construirea 
monumentului „Sfânta Treime”. 

În anul 1748, Iacob Bibics și soția sa 
Margareta au fondat parohia catolică din 
Sântana.

În anul 1858, un uriaș incendiu pârjolește 
Sântana, arde biserica, Gimnaziul și peste 
o mie de case (complet 640 în Sântana 
și 605  în Comlăuș, în ambele localități 
� ind distruse partial peste 200 de case), 
arzând chiar și icoana Maicii Domnului, 
încadrată în sticlă și împodobită cu 
câteva perle, icoană dăruită bisericii de 
Margareta Bibics. Au pierit și trei vieți 
omenești: vaduva Elisabetha Eckbauer 
arsă sub poarta medicului plasei, Köpf, 
� ica ei Kunigunde, arsă în biserică și 
soția lui Anton Aufmuth arsă în grajd. 
Credincioșii catolici din Sântana și 
Comlăuș (germani, unguri, românii 
catolici), cu ajutorul comitatului Arad 
(100000 forinți), a primarului de atunci 
Weisenburger și a notarului Aloysius 
Popovici adună bani pentru refacerea 
caselor, dar Aloisia Baum îi reclamă 
pentru că au folosit banii în alte scopuri, 
iar aceștia sunt schimbaţi din funcţie din 
cauza neregulilor constatate. Evenimentul 
este imortalizat într-o pictură, astăzi 
refăcută, care se găsește în incinta lăcașului 

de cult, la primărie, la mănăstirea Radna. 
Spre sudul Sântanei, s-a format cartierul 
„Schmeltz”(„Untură”), care s-a numit 
astfel în urma incendiului din 1858, 
când Sântana a ars, după cum a� rmau 
localnicii, de la untura aprinsă în casa 
lui Anton Emeneth. Ioan Slavici, care 
avea pe atunci 10 ani, face niște notaţii 
pe un caiet de școală, � ind impresionat 
de amploarea incendiului, de fumul gros 
care se observa și de la Șiria. 

Când s-a produs incendiul, dr.Paul 
Hegedus era preotul bisericii romano-
catolice (1849-1870) din Sântana, care 
a mobilizat localnicii la stingerea și 
localizarea focului. 
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Cupa Primăverii la judo
Ediția din acest an a Cupei Primăverii 

la judo a fost un mare succes. În ediția 
a VII-a  s-au înscris 356 de sportivi 
de la 15 cluburi din România și din 
Ungaria. Judoka de la CS Unirea 
Sântana au avut o comportare foarte 
bună reușind să se claseze pe locul II 
pe echipe, peste cluburi de renume 
precum Liberty Oradea sau CSS 
Gloria Arad.

Ziua Internațională a Teatrului 
a fost sărbătorită și la Biblioteca 
Orășenească ,,Ștefan Augustin 

Doinaș” din Sântana, la sfârșitul 
lunii martie, mai exact joi 29 
martie 2018

„Ziua Internațională a teatrului”
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Campioni  județeni
Ultimele competiții sportive școlare organizate 

de Inspectoratul Școlar al Județului Arad au oferit 
prilejul elevilor Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell” 
din Sântana de a obține alte rezultate meritorii. 

Astfel, la etapa județeană a tetratlonului atletic 
pe echipe mixte (fete și băieți), din cadrul 
Olimpiadei Gimnaziilor, rezervat elevilor din 
clasele V-VIII, micii sportivi ai Sântanei au reușit 
să câștige titlul de ,,campion județean”. Școala din 
Sântana a strâns 1801 puncte, � ind urmată pe 
podium de Șc. Gim. „Caius Iacob” (Gen. 22) Arad 
– cu un total de 1627 pct. – și Șc. Gim. Șimand – 
1603 pct. Elevii noștri au obținut astfel dreptul 
de a reprezenta județul Arad la etapa regională a 
competiției.

La această întrecere, desfășurată tot pe stadionul 
„Gloria” din Arad, echipa Liceului Tehnologic 
,,Stefan Hell a înfruntat echipele câștigătoare 
din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. 
Comportarea elevilor noștri a fost una de 
remarcat, echipa sântăneană clasându-se pe 

treapta a doua a podiumului de premiere, după 
reprezentanții județului Hunedoara, formată în 
totalitate din atleți legitimați, dar înaintea celor 
din  județele Caraș-Severin și Timiș. 

 La etapa județeană a competiției de fotbal 
fete, clasele V-VIII, echipa Liceului Tehnologic 

,,Stefan Hell” a reușit și de această dată să se 
numere printre protagoniste, obținând locul al 
III-lea, ne� ind învinsă, în timpul regulamentar 
de joc, de niciuna dintre adversare, ci doar la 
loviturile de departajare.

Profesor Emil Arsa

Născute din ideea de a asigura un 
viitor mai bun generațiilor viitoare, 
instituțiile școlare sântănene sunt  
instituții de bază, fundamentae,  
ale comunității, asigurând nu doar 
pregătirea tinerilor, ci implicându-se 

activ în viața socială și culturală.
Vedem, cu bucuria respectului 

lucrului bine făcut, o preocupare 
constantă a cadrelor didactice de a 
pregăti cu temeinicie elevii sântăneni, 
cee ce  ne bucură.

Cu privire la rezultatele notabile 
obținute  de-a lungul anilor, 
acestea s-au concretizat în proiecte 
educaționale câștigate, în participări  
meritorii la olimpiadele și 
concursurile școlare.

În acest număr al ziarului local, 
avem plăcerea de a vă prezenta 
elevii care anul acesta au reprezentat  

orașul Sântana la olimpiadele și 
concursurile școlare-faza județeană, 
regională și națională.

Putem doar concluziona, că 
avem la Sântana o viață educativă 
activă, îndreptată spre formarea 
profesională a tinerilor, punându-se 
însă și un accent deosebit pe formarea 
caracterelor, personalităților elevilor.

Rezultate bune pentru elevii sântăneni

Școala Generală nr. 2- Sântana

Olimpiada de Istorie- faza județeană- loc II 
Moldovan  Mariș Mariana cls  V-a, Precup Nicolae-
 cls V-a și Sergiu George- cls V-a; prof. Creț Nicolae

Olimpiada de  Limba Română - faza județeană- 
Mențiune

Sergiu Bătrân- cls V-a; Lorena Bes- cls V-a

Liceul Tehnologic „Ștefan Hell”- Sântana

Olimpiada
de Matematică mentiune

faza județeană
Hell Eveline Mariane- cls a XII-a

Campionatul național de discurs public în limba engleză
Todea Mădălina-cls IX-a- mențiune - faza județeană, Vlad Morar- cls 
XII-a- faza națională mențiune,  Crăciun Denis-cls XI-a- premiu II faza 
județeană

Concurs Interjudețean Interdisciplinar 
„Cuvinte jucăușe”

22.03.2018: Concursul Interjudețean Interdisciplinar 
„Cuvinte jucăușe”, ediția a III-a, organizat de Palatul 
Copiilor Arad, în parteneriat cu ISJ Arad și AGIRO, 
care a avut loc la Sala Centenar a Bibliotecii Județene 
„Alexandru D. Xenopol” - Arad, s-a � nalizat cu 
premii și mențiuni pentru elevele Liceului Tehnologic 
„Stefan Hell” - Sântana, după cum urmează:

- premiul al II-lea: Sonya Höniges și Georgia Răuț, 
clasa a VII-a G;

- premiul al III-lea: Gabriela Grada, clasa a VIII-a E;

- mențiune: Szonja 
Korom, clasa a VII-a 
G.

Etapa județeană a 
concursului a constat în compunerea unei poezii 
amuzante pe o temă „dulce-amăruie”, și anume 
„Ciocolata”, la etapa interjudețeană cali� cându-
se ocupanții primelor trei locuri. La proba fazei 
interjudețene participanții au adus modi� cări și 
adăugiri poeziilor și au interpretat în fața juriului 
propriile creații.

Profesor Melania Raab

Olimpiada
de Limba Germană

 mentiune faza județeană
Rozenberger Sergiu- 

cls a XII-a

Concursul„ Cu viața mea apăr viața”- locul II
Dinescu Lorena, Iercușan Alexandru, Stanciu Vlăduț, 

Rădac Cătălin, prof Puia Cătălin
Cros- locul V

Denisa Munteanu
Munteanu Andrei: 

locul V la O.N.S.S Cros
Graure Marius 
locul 8 la Cros

Vincze Denis Locul 3 la 
ONSS TENIS DE MASA FAZA 
JUDEȚEANĂ, ,Iercusan Alex-

andru locul 8 la ONSS
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Rezultate - limbi moderne
Să cunoști o limbă străină, să o 

înțelegi și apoi să o pătrunzi... este 
un mare câștig pe plan individual. 
Să utilizezi și să stabilești punți 
între civilizații, ține de empatie și de 
talent. Cu cât cunoaștem mai multe 
limbi străine, mai multe civilizații și 
culturi, cu atât mai bogați suntem. 

La olimpiada de limba engleză, 
faza județeană, desfășurată 
pe 03.03.2018, elevii Liceului 
Tehnologic „Stefan Hell” - Sântana 
au obținut următoarele rezultate:

- premiul I, Gabriela Grada, clasa 
a VIII-a E;

- premiul al II-lea, Alexandra Popa, 
clasa a VII-a E;

- mențiune, Otilia Ana, clasa a 
VII-a E;

- mențiune, Radu Roșu, clasa a 

VIII-a E.
Lotul olimpic a fost pregătit 

și îndrumat de către doamna 
profesoară Adriana Geoldeș. 

Szonja Korom, elevă în clasa a 
VII-a G, prof. îndrumător Melania 
Raab, a ocupat la faza județeană 
a olimpiadei de limba germană 
maternă, desfășurată la data de 
02.03.2018, locul trei, obținând 
premiul al III-lea. Proba a constat 
în elaborarea unei compuneri 
pornind de la o propoziție dată. În 
baza lucrării s-au punctat elemente 
de vocabular, stil, corectitudinea 
gramaticală și ortogra� a, diferența 
făcând-o însă originalitatea și 
creativitatea candidaților.

La ciclul liceal, Sergiu Rozenberger, 
elev în clasa a XII-a A, a obținut 
mențiune la nivelul lingvistic C1 

(cel mai înalt nivel), în cadrul 
olimpiadei de limba germană 
modernă, � ind coordonat de prof. 
Georgiana Costea. Concursul a 
avut loc la data de 24.02.2018, � ind 
compus din trei probe: exerciții 
în baza înțelegerii textului citit, 
exerciții în baza înțelegerii textului 
audiat și elaborarea unei compuneri 
scrise. Partea a III-a a lucrării, 
compunerea, � ind scanată și trimisă 
spre corectare comisiei centrale de 
evaluare la nivel național, formată 

din corectori neutri. 
La concursul de public speaking, 

Vlad Morar, elev în clasa a XII-a A, 
pregătit de prof. Eliana Enășoaie, s-a 
cali� cat la etapa națională.

Elevul Denis Crăciun, clasa a XI-a 
B, a obținut premiul II, cu nota 
9,25, în cadrul olimpiadei de limba 
engleză modernă, etapa județeană, 
� ind pregătit de prof. Ioana Pătrăuță. 

Profesor Melania Raab
Adriana Geoldeș

Rezultate bune pentru elevii sântăneni
Liceul Tehnologic „Ștefan Hell”- Sântana

TABEL CUPRINZÂND
 ELEVII PREMIAȚI  LA 

CONCURSURI 
SI OLIMPIADE ȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017-2018
I.Olimpiada de limba engleză (cls. 

VII-VIII) etapa județeană (� nală)
1.Grada Gabriela VIII E- premiul I 

9,80
2.Popa Alexandra VII E – premiul 

II 9,50
3.Ana Otilia VII E –mențiune 
4.Roșu Radu VIII E – mențiune
 II.Olimpiada de limba germană 

maternă 
Korom Szonja VII G-premiul III
  III.Olimpiada de limba germană 

modernă
 Rozenberger Sergiu XII 

B-mențiune
 IV. Concurs interjudețean de 

poezie ,,Cuvinte Jucăuse”
1.Honiges Sonya și Răuț Georgiana 

VII G- premiul II
2. Grada Gabriela VIII E- premiul 

III
3.Korom Szonja VII G- mențiune
 V. Hanbal O.N.S.S.
1. Minihandbal mixt primar: 
 - locul I și campioană județeană
-locul VI, faza interjudețeană des-

făsurată la Vulcan, Jud. Hunedoara
 2. Gimnaziu băieți:
 - locul II, vicecampioană județeană
 3. Gimnaziu fete 
- locul II, vicecampioană județeană  
 4. Liceu băieți
  - locul II, vicecampioană județeană
       VI. FOTBAL 
 - locul al III-lea, la etapa județeană 

a competiției de fotbal, din cadrul 
Olimpiadei Gimnaziilor, echipa de 
fete-clasele V-VIII;

- locul al II-lea, la etapa județeană 
a competiției de fotbal, din cadrul 

Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar, echipa de fotbal fete-clasele 
I-IV;

 - locul al II-lea, la etapa județeană 
a ,,Cupei Tymbark Junior”, echipa de 
fotbal fete, clasele V-VI;

- locul al II-lea obţinut de echipa de 
fotbal, ciclul primar, la ,,Cupa Moș 
Crăciun”, competiţie organizată, la 
nivel judeţean, de ISJ Arad și AJF 
Arad;

 - locul I obţinut de echipa de 
fotbal, clasele CP-II, la ,,Nicholas 
Indoor Cup”, competiţie organizată, 
la nivel judeţean, de ISJ Arad și AJF 
Arad;

- locul I obţinut de echipa de 
fotbal, ciclul primar, la Campionatul 
Judeţean rezervat elevilor nelegi-
timaţi, competiţie organizată, la 
nivel judeţean, de ISJ Arad și AJF 
Arad;

- locul I obținut la ,,Junior Cup 
Fotbal Grassroots”, echipa mixtă, 
ciclul primar - formată din 3 fete și 3 
băieți, organizată, la nivel județean, 
de ISJ Arad și AJF Arad;

- locul I, la etapa județeană a 
,,Cupei Tymbark Junior”, echipa de 
fotbal fete, clasele III-IV; locul al IV-
lea la etapa regională;

Echipa campioană  județeană la  minihandbal mixt, clasele I-IV

Echipa vicecampioană județeană la handbal fete gimnaziu

Echipa vicecampioană județeană la  handbal băieți, gimnaziu
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Altfel de valori Interviu cu domnul Brad Dorin-conducătorul 
echipei de fotbal din Caporal Alexa

- Pe lângă activitatea 
fotbalistică știu că aveți și o altă 
preocupare sportivă: bodybuilding-
ul? Aveti chiar o sala de antrena-
ment. Cum merge treaba în acest 
domeniu?

- Într-adevăr, pe lângă activitatea 
fotbalistică, am avut și am în con-
tinuare și alte precupări sportive. 
La insistențele mai multor persoa-
ne care susțineau că ar dori o sală 
de sport in sat, am deschis o sală 
de bodybuilding, însă din anumite 
motive, consătenii preferă să frec-
venteze sălile de bodybuilding din 
Sântana. În prezent această sală este 
dedicată prietenilor mei care, împre-
ună cu mine, doresc să facă mișcare.

- Stiu că sunteti om de afaceri, un 
întreprinzător local. Care este po-
vestea dumneavoastra economică?

- Om de afaceri e prea mult spus. 
Eu sunt un om modest și așa voi ră-

mâne. Chiar dacă aș avea o situație 
� nanciară foarte bună, aș rămâne 
același om, care preferă mai mult să 
facă, decât să spună.

Povestea mea continuă în același 
fel. La insistențele unor prieteni 
care își doreau un bar în sat pen-
tru ca tinerii să aibă unde să își pe-
treacă timpul liber, am deschis în 
2004 un bar care a funcționat până 
în 2008, când am deschis, în locul 
acestuia, un magazin alimentar, care 
funcționează și astăzi. În decembrie 
2017 am deschis o sală de eveni-
mente cu o capacitate de 200 per-
soane în cadrul căreia, în prezent, 
se pot organiza doar seri bănățene, 
majorate și evenimente de mai mică 
anvergură. 

- Este singura de acest tip din sat și 
se remarcă pr activitate. Organizați 
foarte des diverse evenimente, pe-
treceri?

- Sala de evenimente am deschis-o 
la recomandarea și cu ajutorul fami-
liei mele, deci este o afacere familia-
lă. Am susținerea constantă a mamei 
mele, Elena Brad, a fraților mei Mi-
rela și Cristian Brad, a iubitei mele 
Lena, precum și un ajutor neprețuit 
din partea mătușii mele Letiția Ata-
nasiu. Nu pot organiza încă nunți 
deoarece sala nu este dotată cu bu-
cătărie dar, până când acest lucru se 
va întâmpla, localnicii se pot bucura 
de seri minunate în compania unor 

cântăreți și formații îndrăgite. Deoa-
rece în decursul timpului, în sat, cu 
ocazia organizării anumitor eveni-
mente, au avut loc altercații și încer-
cări de a tulbura buna desfășurare a 
acestora, menționez că pentru toate 
evenimentele organizate în această 
sală, paza este asigurată de către so-
cietatea Dey Protect & Guard Secu-
rity SRL din Arad.

Oricine dorește să organizeze eve-
nimente în sala noastră este așteptat 
cu drag. De asemenea, îi așteptăm 
cu drag pe toți cei care vor să par-
ticipe la spectacole în care își pot 
întâlni interpreți îndrăgiți, cum ar 
� : Florica Tomoioagă, Lucian Dră-
gan, Camelia Grozav, Carmen Ienci, 
Mile Povan, Gabriela Bolunduț. În 
toamnă vor �  invitați și interpreții 
Lena Miclăuș, Simona Costin și alții.

-Un mesaj pentru consateni ? 
- Le doresc consătenilor mei să � e 

sănătoși și să se poată bucura de sala 
de evenimente, de echipa de fotbal 
și mai ales să vină, dacă au timp la 
mișcare în sala de forță. M-aș bucu-
ra să putem susține împreună echipa 
de fotbal din Caporal Alexa deoare-
ce această echipă nu este a mea, ci 
a întregului sat și mi-aș dori să � m 
mai uniți deoarece eu consider că 
împreună putem face multe lucruri 
bune pentru satul nostru.

În � nal vreau să vă mulțumesc pen-
tru că îmi apreciați munca și v-ați 
gândit la mine, fapt ce contează foarte 
mult și care mă ambiționează să con-
tinui această muncă și să o dezvolt. 
Întotdeauna voi răspunde pozitiv la 
orice cerere venită din partea dum-
neavoastră și voi susține orice eveni-
ment cultural care poate ajuta satul 
Caporal Alexa și orașul Sântana. 

Vă doresc multă sănătate, fericire 
și…să � m mai buni. Doamne-ajută!

2018, an aniversar pentru
 comunitatea germană din Sântana

Locuitorii din Sântana și 
Comlăuș, care nu se așteptaseră la dezastru, 
au fost ajutaţi și de localităţile din jur pentru 
reconstrucţia gospodăriilor distruse de 
incendiul care a început dimineaţa, în 
jurul orei 10, într-o gospodărie din sudul 
localităţii și, din cauza vântului puternic, 
într-o jumătate de oră a ajuns peste tot. 
Localităţile învecinate au ajutat oamenii 
din Sântana cu alimente pentru că au ars 
și grânele din podurile caselor. Localnicii 
s-au adunat în curtea școlii și s-au bătut 
pe alimente. Au fost trimiși militari ca 
să păzească alimentele, să nu se fure. Pe 
credit, localnicii au fost ajutaţi și cu lemne. 
Ploaia din 8 mai 1858 a contribuit și ea la 
prăbușirea caselor distruse de � ăcări. 

În anul 1864, începe construcţia actualei 
biserici catolice (arhitect, bănăţeanul 
Leopold Schütz), care este s� nţită în anul 

1868, având 52 m lungime, 26 m lăţime, 
52,80 m înălţimea turnului, 26 m înălţimea 
interioară. Biserica are patru clopote și 
decoraţiuni interioare valoroase, altarul 
din marmoră de Carrara � ind donat de 
Katharina Ackermann, primari � ind 
Franz Kreitler și Karl Gantner, episcop 
Alexandru von Bonnaz.

Construcţia monumentului „S� ntei 
Treimi” a fost � nanţată de Anton Ferkola 
și de către soţia lui Barbara în anul 1888, 
în timpul împăratului Franz Josef , preotul 
paroh � ind Josef Orth. Familia Ferkola, 
o familie bogată și adânc credincioasă, 
donează o mare parte a averii bisericii 
și achiziţionează frescele reprezentând 
Drumul Crucii care se a� ă în biserica 
catolică din localitate.

Profesor, 
Gheorghe Sinescu

În data de 2 mai, la ora 18, în parcul 
”Katharina Ackermann”, va avea loc 
comemorarea incendiului care a devastat 
Sântana în urmă cu 160 de ani. Ceremonia 
va începe după ce la ora 17,55 clopotele 

bisericilor din oraș vor bate în amintirea 
acestei tragedii.  

Se vor ține scurte discursuri, va �  
prezentată o expoziție de fotogra� e 
și va cânta fanfara ”Lambert Steiner”. 
Pompierii din oraș vor face o prezentare 
de echipamente și mașini. 

INVITAȚIE

> pag. 1
Campania de Mediu „Locul 

deseurilor nu este in preajma ta”, 
a fost organizata în parteneriat 
cu Asociatia Romana pentru 
Reciclare RoRec, pe data de 
21 aprilie, bucurandu-se si de 
aceasta data de un real succes. 
Transportul de la domiciliu cat 
si  cele trei puncte de colectare 
din oras favorizand colectarea 
unei cantitati record de deseuri 
de echipamente electrice si 
electronice.

Multumim cetatenilor Orasului 
Sântana si ai satului apartinator 
Caporal Alexa, care s-au implicat 
direct în aceasta actiune, predând 
pentru reciclare aproximativ 7 
tone de echipamente electrice 
si electronice scoase din uz, 
reducand semni� cativ impactul 
negativ asupra mediului. 

Nu in ultimul rand, dorim sa va 
prezentam si fericitii castigatori 
ai tombolei organizate in data de 
23 aprilie, la Primaria Orasului 
Santana: 

Premiu: CAFETIERA
1.Tomai Nicolae

2.Furdea Narcis
Premiu: FIER DE CALCAT
1.Bite Raul
2.Maralescu Mihai 
Premiu: MIXER
1.Lazar Ioan
2.Matei Stelian 
Premiu: TRUSA DE SCULE
1.Musca Viorel
2.Cocon Ioan
  *Nota – Pentru locuitorii 

orasului care n-au reusit sa predea 
deseuri de acest tip (DEEE), 
va informam ca urmatoarea 
campanie de acest gen se va 
desfasura in vara acestui an.

Locul deseurilor 
nu este in preajma ta

> pag. 1
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Cele opt medalii de aur 
au fost câștigate de: Mărgărit Patricia, 
Roman Eduard, Sîrb Cristian, 
Paven Amelia, Bîte Robert, Tuduce 
Anamaria, Bureța Eric, Brancovan 
Gloria.

Medalii de argint au luat: Laioș 
Noris, Bîte Antonia, Cimoca 

Antonia, Cotu Miruna, Pop Ariana, 
Mărgărit Roxana, Cotu Daniel, 
Marcu Mariana, Onețiu Bogdan.

Medalii de bronz au luat: Harabulă 
Alexandru, Trif Mihail, David Ana, 
Giurgiu Robert Ionuț, Mateș Luca, 
Roșu Cristian, Boar Mara, Farcaș 
David, Juncan Dacian.

Desfășurarea acestui concurs nu ar 
�  fost posibilă fără sprijinul acordat 
de către președintele Clubului Unirea 
Sântana - directorul Pensiunii 
George’s,

domnul Marius Bătrân, pizzeriei 
Primo Ristorante, SC Agrodep 
SRL, SC Schuetzagra Impex SRL și 
primăriei orașului Sântana.

Alături de echipă s-au mobilizat 
foarte bine și părinții sportivilor.

Cupa Primăverii la judo

Noi lucrări de modernizare
 a infrastructurii orașului

Continuă programul de asfaltare 
pe străzile pe care au fost � nalizate 
lucrările de introducere a canalizării. 
Recent a fost asfaltată strada 
Libertății. Pe strada Micșunelelor se 
efectuează racordurile de la rețeaua 

principală către locuințe, urmând 
ca ulterior � ecare proprietar să-
și realizeze branșamentul pe cont 
propriu. În același timp, o altă � rmă 
pregătește terenul pentru a putea 
face în cel mai scurt timp asfaltarea 
acestei străzi. 

O întâmplare rară cu o desfășurare 
impresionantă de utilaje, muncitori 
și specialiști, a transformat, luni 23 
aprilie, strada Micșunelelor într-
un adevărat șantier. Trei � rme 
care desfășoară lucrări pe fronturi 
diferite s-au întâlnit la colțul 
străzilor Micșunelelor cu Păcii. În 
timp ce unii executau lucrări la 
extinderea rețelei de canalizare, alții 
pregăteau terenul pentru asfaltare, 
iar o a treia � rmă curăța șanțurile 
pentru � nalizarea proiectului PNDL 

început în anul 2014. E un semn 
bun. Chiar dacă acum s-a produs 
disconfort pentru riverani, în scurt 
timp strada va �  de nerecunoscut. 
Spre mulțumirea tuturor.

„Ziua Internațională a teatrului”
 Cu această ocazie, în 

prezența elevilor din clasele a IV 
a Școala Gimnazială,,Sfânta Ana” 
Sântana prof. Maxa Dănuț si a elevilor 
de la Școala Gimnazială Sântana 
clasele a V a B și clasa a II A înv. 
Mișcoi Florentina, într-o atmosferă 
destinsă, recreativă, au fost vizionate 
monologurile scrise de către colegii 
lor de la sectiunea Teatru din cadrul 
Clubului Copiilor Sântana îndrumați 
de către d-na prof. Blîndu Diana. Elevii 
Ghilea Iosana, Marc Mariana, Axente 

Rareș, Costan Petru David, Blîndu 
Mara, au prezentat cu bucurie,emoție 
propriile creații: ,,Minionii”,”Tăranul la 
oraș”, ,,Femeile și cântarul”, ”Iasmin și 
Lili pisica zburătoare”, Mickey Mouse 
la cumpărături”, etc... Atât elevii, cât și 
îndrumătorul acestora, au fost răsplătiți 
cu diplome pentru talentul lor.

Le mulțumesc elevilor participanți 
și cadrelor didactice, îi felicit pe elevii 
talentații ai Clubului Copiilor și le urez 
mult succes în continuare.

Bibliotecar Marinela Morsoș

> pag. 1

Sântana, în culorile primăverii

Trotuare pavate, fântână arteziană, 
arbuști ornamentali, spații verzi îngri-
jite etc. 

Pe scurt, orașul Sântana în culorile 
primăverii!

Printre lucrările întreprinse luna 

aceasta de către administrația locală 
s-au numărat și plantarea de � ori în 
scuarurile anume pregătite, monta-
rea de coșuri de gunoi, tunderea ier-
bii, văruirea pomilor, anume pentru 
îmbunătățirea aspectului orașului. 

> pag. 1
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Căsătoriile lunii Martie 2018
AV R A M  C O S M I N  G H E O R G H E  ș i  S A R O Ș I  A L I N A  C L A U D I A

B A L A J  C I P R I A N  M A R I U S  ș i  N E G R U  M E D A  L E T I Ț I A
T R I F  R A D U  C O N S TA N T I N  ș i  S Î R D E A  D A N I E L A  M A R I N E L A

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana 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

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

IOANOVICI ELENA SILVIA
JIVA NICOLAIE
POPA VASILE

MÜLLER ELISABETA
MERCE FLORIAN

IGREȚ PAVEL
BUDEA ALEXANDRU

COMEMORĂRI

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

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului 
dorește să facă o surpriză 
frumoasă perechilor soţ-so-
ţie care aniversează în cursul 
anului 2018, 50 de ani de că-
sătorie. 

În acest sens, rugăm cetăţe-
nii care sunt în această situa-
ţie sau care cunosc persoane 
în această situaţie ca până 

în data de 23 iunie 2018,  să 
ia legătura cu consilierii din 
cadrul Compartimentului 
Cabinet Primar (clădirea pri-
măriei, etajul 1) sau telefonic, 
la numărul 0257-462082. 

Venim cu această rugămin-
te deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre per-
soanele care s-au căsătorit în 
alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

Anunţ

OFERIM ȘI SERVICII DE REPARAȚII
INFORMAȚII: ANDREI   0740 116 014

FORA JE FÂNTÂNI SÂNTANA

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
20.03.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind apartamen-
tarea imobilului situat în oraș Sântana, str. 
Păcii, nr. 67, jud. Arad, identi� cat prin CF 
nr. 304082 Sântana, proprietate publică a 
orașului Sântana. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea re-
gulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate al primarului din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezmembrării imobilului situai în oraș Sân-
tana, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 301794 
Sântana (CF vechi nr. 4233 Comlăuș), nr. 
top. 948/b/35/1 Comlăuș, în suprafață de 
36.637 mp și trecerea imobilului în proprie-
tatea privată a orașului Sântana. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bu-
getului de venituri și cheltuieli aferent anu-
lui 2018 pentru S.C. PRIMVEST CONSULT 
S.R.L.

5.Proiect de hotărâre privind revocarea ho-
tărârii nr. 219/21.11.2017 privind vânzarea 
la licitație publică deschisă cu strigare a tere-
nului din Sântana, str. Muncii, nr.120 A, jud. 
Arad, evidențiat în CF nr. 308139 Sântana, 
nr. top. 308139, în suprafață de 1819 mp.

6.Proiect de hotărâre privind procedura de 
declarare, calcul și achitare a taxei speciale 

de salubrizare stabilite.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării imobilului situat în oraș Sân-
tana, str. Muncii, nr.43, jud. Arad, evidențiat 
în CF nr. 306307, nr. cad. 1356.

8.Proiect de hotărâre privind modi� ca-
rea structurii și a duratei de realizare a 
investițiilor din contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului de salubri-
zare a zonei 1.

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea 
imobilului proprietate de stat din Sântana, 
str. Zărandului, nr. 44 bis, jud. Arad, către 
Pintilie Marian Ioan. 

10.Proiect de hotărâre privind apartamen-
tarea U.I a imobilelor situate în oraș Sântana, 
str. Muncii, nr.73, jud. Arad, identi� cate prin 
CF nr. 303941 Sântana, proprietate publică a 
orașului Sântana și CF nr. 303941–C1 Sân-
tana.

11.Proiect de hotărâre privind în� ințarea 
clubului sportiv ”CLUB SPORTIV UNIREA 
SÂNTANA”, instituție publică în subordinea 
consiliului local al orașului Sântana. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de acțiune și lucrări de interes local 
pentru anul 2018, amplasamentele unde se 
vor repartiza orele de muncă pentru bene� -
ciarii de ajutor social. 

13.Diverse.
 Întocmit, Anca Butar

CARICATURA LUNII

În anul 1901, Școala Civică Maghiară este 
condusă și subvenţionată de stat, în 1905 con-
struindu-se o sală de sport, devenită ulterior, 
în 1928, cinematograful localităţii.

În anul 1902, primarul Sântanei a fost Valen-
tin Scherer ( primar în trei legislaturi), care a 
e� cientizat serviciul public.

În anul 1902, la Cherechi a fost o revoltă a 
sătenilor împotriva pretorului Cornel Novac, 
care îl dorea primar pe Ilie Stoica. Jandarmii 
au pus mâna pe arme, iar primar a fost ales 
Ignat Blăgău, pentru că pretorul s-a retras.

La 1 iulie 1903, vicecomitele Aradului 
Dálnoki Nagy Lajos arată că, pe teritoriul 
plasei Șiria, la Sântana, mișcarea socialistă 
este suportabilă, poporul ne� ind receptabil la 
aceste idei.

În 1904, la Cherechi, se construiește o nouă 
clădire școlară.

În anul 1904, la Comlăuș începe construirea 
Bisericii „Înălţarea Domnului”, pe locul unde 
în 7/20 aprilie 1903 a ars vechea biserică. Este 
s� nţită a doua zi de Crăciun, în 1905. 

În 25-26 decembrie 1905, un reprezentant al 
sindicatului din Sântana participă, la Arad, la 
conferinţa organizaţiei PSD Arad pentru pro-
bleme organizatorice de organizare a proleta-
riatului agricol. 

În ziarul „Szabad Szó”, nr. 10, anul 9, din 
9 mai 1907, p. 6, se arată că locuitorii din 
Comlăuș și Sântana au adresat petiţii dietei 
de la Arad, care va discuta în 13 mai legea cu 
privire la soarta argaţilor de pe terenurile mo-
șierilor. 

În perioada 1905-1908, funcţionează la 
Comlăuș o școală populară (director Römer 
Miklós, iar, până în 1910, este o școală ele-

mentară cotidiană. În catalogul anului șco-
lar 1906-1907, apare numele ţiganului Daróc 
György, tatăl acestuia � ind „kupec” („pilar” 
de animale).

La 1 aprilie 1906, la Arad, la o adunare po-
pulară condusă de Mihai Veliciu, sântănenii 
participă și condamnă proiectele lui Apponyi.

Prin Legea învăţământului din 1907 
(Apponyi) se intensi� că maghiarizarea zonei, 
chiar grădiniţa este subordonată statului ma-
ghiar, predarea făcându-se în maghiară. 

În anul 1908, recensământul arată că terito-
riul Cherechiului cuprindea 5293 de iugăre 
cadastrale, averea comunei � ind de 83.753 de 
coroane. 

În anul 1908, școala este separată pe sexe, 
elevii învăţând în clădiri diferite. La Cherechi 
era școală de stat.

La 27 martie 1909, la consfătuirea lui Mihai 
Veliciu în Comitatul Arad, pentru Parlamen-
tul de la Budapesta și-a depus candidatura și 
dr. Iustin Marșieu din Sântana.

La 9 august 1909, Anton Wekerle se naște 
într-o casă ( cu numărul 18, în 1918) constru-
ită în Sântana înainte de anul 1780.

În anul 1915, o are ca învăţătoare pe verișoa-
ra sa Katharina Ackermann ( Katitza). 

Diplomat în drept, agronomie, știinţe poli-
tice. din anul 1957 a fost consilier juridic al 
congresului american, avocat și a răspuns de 
politica americană în peste 70 de state ale lu-
mii.

În anul 1909, s-a dat în folosinţă linia ferată 
Arad-Podgoria, prin Ghioroc, 37 de km, elec-
tri� cată în 1911, des� inţată în 1986, cu trenul 
electric mergând mulţi sântăneni.

Profesor, Gheorghe Sinescu
(Continuare în numărul viitor al ziarului)

Știați că...
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Informaţii generale privind autoritatea con-
tractantă, în special denumirea, codul � scal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
ORAȘ SÂNTANA, MUNCII, 120A, SÂNTA-
NA, judeţul ARAD, telefon 0257462082, fax 
0257462117, email contact@primariasantana.
ro.

Conform  anunțului publicat în Monito-
rul O� cial al României partea a VI-a nr. 
58/28.03.2018, Primăria Orașului Sântana 
lansează invitaţia de participare la Sesiunea I 
2018- licitaţia publică de proiecte în confor-
mitate cu următoarele prevederi legale: Le-
gea nr. 350/2005 privind regimul � nanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonpro� t de interes general, 
O.G. nr. 51/1998 actualizată privind îmbună-
tăţirea sistemului de � nanţare a programelor, 
proiectelor și acţiunilor culturale, Ordinul nr. 
130/2006 privind � nanţarea nerambursabilă 
din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat și ale asociaţilor pe 
ramură de sport judeţene, H.G nr. 1447/2007 
privind aprobarea Normelor � nanciare pen-
tru activitatea sportivă, Legea tinerilor nr. 
350/2006.

Propunerile de proiecte eligibile se vor în-
scrie în următoarele arii tematice (direcţii de 
� nanţare), după cum urmează: 

1. Activităţi cultural-artistice - fond total de 
� nanţare 27.600 lei, limită maximă pe proiect 
13.800 lei. 

2. Activităţi sportive - Promovarea sportu-
lui de performanţă - fond total de � nanţare 
25.000 lei. 

Pentru � ecare arie tematică (direcţie de � -
nanţare) sunt stabilite criterii de evaluare 

și condiţiile de acces la fondurile publice în 
vederea atribuirii contractelor de � nanţare 
nerambursabilă, acestea � ind cuprinse în Do-
cumentaţia pentru elaborarea și prezentarea 
propunerii de proiect, speci� că � ecărei direc-
ţii de � nanţare. 

Atribuirea contractelor de � nanţare se va 
face în ordinea punctajului total obţinut de 
către � ecare solicitant și în limita bugetului 
alocat � ecărei direcţii de � nanţare. 

Perioada depunerii documentaţiilor: 
02.05.2018 – 23.05.2018. 

Data limită de depunere a propunerilor de 
proiecte: 23.05.2018 - ora 10.00. 

Perioada  evaluării propunerilor de proiecte: 
24.05.2018 – 30.05.2018. 

Comunicarea rezultatelor pe site-ul institu-
ţiei: 31.05.2017. 

Termen de depunere a contestaţiilor: 
08.06.2018. 

Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
pentru depunerea contestaţiilor.

 Atribuirea contractelor de � nanţare: după 
soluţionarea contestaţiilor.

 Adresa de depunere a documentaţiei: la se-
diul instituţiei – Primăria Orașului Sântana, 
str. Muncii, nr.120A. 

Documentaţia se va depune în plic închis ce 
va avea menţionat denumirea solicitantului și 
aria tematică (direcţia de � nanţare). 

În vederea obţinerii Metodologiei pentru 
atribuirea contractelor de � nanţare neram-
bursabilă (Documentaţia pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiect și Formula-
rul de � nanţare) - speci� că pentru � ecare di-
recţie de � nanţare, după caz, precum și pen-
tru alte detalii suplimentare, puteţi consulta 
site-ul: www.primariasantana.ro sau la telefon 
0257462082.

Primăria Sântana

În contextul derulării în peri-
oada 23-29 aprilie 2018, a Săp-
tămânii Europene a Vaccină-
rii, prefectura județului Arad 
ne informează că, în temeiul 
deciziei Curții Constituționale 
a României nr.23/23.01.2018, 

vaccinarea antirabică a carna-
sierelor domestice nu mai este 
condiționată de microciparea 
prealabilă a animalelor. Astfel, 
medicii veterinari autorizați au 
obligația de a vaccina antira-
bic, gratuit, câinii și pisicile și 
de a le înregistra în Registrul 
A.N.S.V.S.A de vaccinuri și 
boli. 

Anunţ

Invitație la un eveniment 
artistic

Sâmbătă, ora 11, sala de sport 
a orașului va găzdui concur-
sul interjudețean de dans ”Just 
dance”. Vor participa formații 
din Timișoara, Oradea, Alba 

Iulia, Deva, Arad, Pecica, 
Șimand și Sântana. Gazde vor 
�  primăria orașului și clubul 
copiilor Sântana.

Vrei să devii antreprenor?
Fundația Serviciilor Soci-

ale Bethany din Timișoara, 
anunță implementarea pro-
iectului ”Start-up, Stand-
up”, care este co-� nanțat 
din Fondul Social European 
prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 3 – Locuri de 
muncă pentru toți, Obiecti-
vul tematic 8 – Promovarea 
unor locuri de muncă dura-
bile și de calitate și sprijini-
rea mobilității lucrătorilor, 
Prioritatea de investiții 8.iii 
– Activități independente, 
antreprenoriat și în� ințare 
de întreprinderi, inclusive a 
unor microintreprinderi și 
a unor întreprinderi mici și 
mijlocii inovatoare, Obiec-
tivul speci� c 3.7 – Creșterea 
ocupării prin susținerea în-
treprinderilor cu pro� l non-
agricol din zona urbană. 

Persoanele interesate de 

în� ințarea unei afaceri non-
agricole în mediul urban pot 
să participe la un concurs de 
afaceri și să obțină o � nanțare 
nerambursabilă de 35.000 
euro pentru în� ințarea unei 
întreprinderi și pentru im-
plementarea unui plan de 
afaceri. În același timp, pot 
să participe gratuit la cursuri 
de antreprenoriat și să bene-
� cieze de consultanță pentru 
ideile de afaceri.

Proiectul se desfășoară în 
perioada 11 ianuarie 2018 – 
10 ianuarie 2021.

Înscrierea în proiect, ca-
lendarul cursurilor, al eveni-
mentelor de informare, dar și 
alte informații referitoare la 
proiect pot �  găsite la adresa 
www.startvest.ro sau pe pagi-
na de Facebook https://www.
facebook.com/startvest.ro/. 

Inspector Birou Proiecte 
Europene  Adela Pall Europene  Adela P

30 aprilie este termenul 
scadent pentru vizarea pe 
anul 2018 a autorizațiilor de 
funcționare, autorizațiilor pri-
vind desfășurarea activităților 
de alimentație publică și 
avizului pentru orarul de 
funcționare.

Primăria Orașului Sântana le 
reamintește persoanelor � zice 
autorizate, precum și persoa-
nelor juridice care desfășoară 
activităţi de alimentaţie publi-
că, activităţi comerciale și de 
prestări servicii în structuri 
proprii și care se încadrea-
ză în prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Orașului 
Sântana nr. 108/2017, privind 
aprobarea Regulamentului de 
desfășurare a activităţilor co-
merciale și al piețelor în mu-
nicipiul Arad, că mai au la 

dispoziţie mai puţin de două 
săptămâni pentru a se prezen-
ta la Sediul Primariei Orasului 
Santana, situat in str.Muncii 
nr.120 A. Programul de lucru 
cu publicul este de luni până 
joi între orele 8.00-16.00 și 
vineri între orele 8.00-14.00. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine telefonic, la numărul 
0257-462082, interior 18 si 21.

„Nevizarea autorizațiilor de 
funcționare, a autorizațiilor 
privind desfășurarea activi-
tăților de alimentație publică 
și a avizului privind orarul de 
funcționare, precum și nea� -
șarea lor la loc vizibil constitu-
ie încălcări ale legii și se sanc-
ţionează contravenţional cu 
amenzi conform prevederile 
legale” – atenţionează repre-
zentanţii Primăriei Santana.

Mai puțin de două săptămâni 
pentru vizarea anuală obligatorie!

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 Stimati cetateni, va aducem la cunostinta ca 
si in acest an vom  asigura continuitatea con-
tractului de inchiriere si intretinere  toaletele 
ecologice amplasate pe domeniul public din 
orasul Santana si satul Caporal Alexa.

 Cele 11 toalete care fac obiectul contractului 
sunt amplasate astfel:

 - terenul sintetic Caporal Alexa - 2 buc.
 - parc Katharina Ackermann, str. Muncii -  2 

buc.
 - piata de cereale, str I. L. Caragiale - 1 buc.
 - parc str. M. Viteazul - 1 buc.

 - teren sintetic, str. Dunarii - 1 buc.
 - piata de animale, str. 1 Decembrie - 1 buc.
- tren de fotbal Caporal Alexa - 1 buc.
- zona Pro� , str. M. Eminescu - 1 buc.    
 - Biserica din Comlaus, str. 1 Decembrie - 1 

buc.
 Din experienta anilor anteriori, va rugam 

sa  folositi toaletele cu atentie si grija. Costu-
rile pentru repararea sau inlocuirea toaletelor 
deteriorate � ind suportate tot din buzunarul 
cetateanului.

Primăria Sântana

TOALETE ECOLOGIE IN ORASUL SANTANA

Când am deschis ochii întâia dată, totul era neclar…
Stăteam, plângeam întruna, îecându-mă-n amar…

Până când, dintr-o dată am zărit o persoană 
Ce a făcut ca lacrimile imediat să dispară. 

 
Nu o cunoșteam, nu știam ce dorește… 

Dar înțelegeam că ea mă liniștește. 
Mi-a dăruit iubire, i-am dăruit și eu

Și de atunci, suntem pe-același drum mereu. 
 

Acum, după șaisprezece ani care-au trecut,
Îi mulțumesc că m-a ajutat sa trec prin  necunoscut.

A fost prima � ință pe care am zărit- o
Și prima persoană pe care am iubit-o.

 

Te-am iubit, mamă... și încă te iubesc 
Căci ești persoana ce m-a-nvățat să trăiesc

Și atunci când viața m-a îngenuncheat, 
Tu ai fost acolo și m-ai ridicat.

 
Ești sigura � inţă ce plânsul mi-l  poate opri

Și tot ce-n viață mi-aș �  putut dori. 
Când scriu despre tine, cuvintele greu îmi găsesc

Dar mă gândesc prin ce-ai trecut și încep să creez.
 

Muncești zi și noapte, mamă... ca să � u fericită. 
Acum, când văd tot ce faci, mă simt copleșită… 

Oare cum poţi rezista? Sper să nu vă mire  
Când veți a� a că-i de-ajuns, doar un strop de iubire.

(Dinescu Ioana Lorena,clasa a X-a A)

Pe urmele lui Doinaș ... Din creațiile poetice ale 
elevilor sântăneni  -   „DIN SUFLET PENTRU MAMA”
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În prima fază au fost identi-
� cate toate zonele în care se 
aruncă deșeuri și care devin 
peste noapte adevărate gropi 
de gunoi. Acest nărav păcătos 
nu este propriu doar orașului 
nostru ci este răspândit la ni-
velul întregii țări și este o do-
vadă a proastei creșteri. Vina 
aparține în egală măsură tu-
turor: părinți, școală, stat și 

� ecare dintre noi în parte.
Acțiunile de curățenie și 

transport al gunoiului sunt 
efectuate în cea mai mare 
parte de către angajații de 
la gospodăria comunală, 
de către bene� ciarii de aju-
tor social și de către cei care 
efectuează muncă în folosul 
comunității. Anumite zone 

din intravilanul și extravila-
nul orașului au fost ecologi-
zate prin participarea volun-
tară a celor pe care putem să-i 
numim iubitori de natură. 
Sâmbătă 14 aprilie și vineri 
20 aprilie ne-am bucurat de 
sprijinul voluntarilor, sporti-
vilor de la clubul Unirea și a 
elevilor de la Școala ”Sf. Ana”. 

Au fost ecologizate drumul 
județean ce duce la Olari, te-
renul din apropierea căii fera-

te, domeniul public din par-

tea de nord a Comlăușului, 

pășunea de la Boroș, terenul 

din marginea orașului în 

spatele stației de benzină etc. 

Următoare acțiune este pla-

ni� cată vineri 27 aprilie.

Primăria Sântana

S e r v i c i u l  d e  s a l u b r i t a t e ,  o  p r e o c u p a r e  p e n t r u  t o a t ă  l u m e a

Implementarea noului sistem 
de colectare a deșeurilor naște 
situații care dau bătăi de cap 
tuturor. 

Ne place sau nu, colectarea 
selectivă a deșeurilor este o 
cerință a Uniunii Europene și un 
atu al civilizației. 

Anul acesta se schimbă nu numai 
� rma, ci și modul de colectare. 
Conform noului proiect � ecare 
gospodărie va �  dotată cu trei 
pubele: galbenă, maro și neagră. 
În anumite locații, pe străzi, vor 
�  montate recipiente albastre 
pentru colectarea cartonului  și 
verzi pentru colectarea sticlei.  

Începând de vineri, 20 aprilie, 
societatea de salubrizare RETIM 
a început distribuirea pubelelor 
către populație. 

Fiecare gospodărie primește 
două pubele, una maro și una 

galbenă, considerându-se că 
cea neagră pe care o deținem 
în prezent poate �  folosită în 
continuare.  

Pentru a semna de primirea 
acestora cetățenii trebuie să 
se prezinte cu buletinele și 
contractele la sediul serviciului 
social, vizavi de blocul ANL.

Pentru a veni în sprijinul 
cetățenilor care nu-și pot 
transporta singuri pubele, primăria 
orașului va efectua transportul 
acestora către � ecare gospodărie. 

Fiind vorba de număr foarte 
mare de pubele, procesul poate 
să dureze mai multe săptămâni. 
Până atunci se vor colecta 
deșeurile folosind pubele negre și 
țarcurile de PET-uri de la colțul 
străzilor. 

Pentru operativitate și pentru 
a nu bloca activitatea primăriei, 

rugăm cetățenii care au 
posibilitatea să le transporte prin 
mijloace proprii.
P.S. 
1. Menționăm că odată cu 

intrarea în vigoare a noului 
contract de salubritate, primăria 
orașului nu mai este implicată 
în activitatea de colectare a 
deșeurilor.

2. Acest proiect european era 
preconizat să înceapă în anul 
2013, însă din diverse motive 
implementarea acestuia  a 
întârziat. Pubelele sunt venite 
în urmă cu 5 ani, prin urmare, 
deși nu au fost folosite, nu mai 
putem spune că sunt noi. Cele 
maro au fost depozitate intr-un 
spațiu închis oferit de către SMA 
Sântana, dar cele galbene, din 
lipsă de spațiu acoperit, au fost 
depozitate sub cerul liber.

Primăria Sântana

Distribuirea pubelelor

Program colectare 
deșeuri orașul Sântana

Propgram 
Dispecerat

Luni-Sâmbătă
 07:00-22:00

0257 277 999

Asociații 
proprietari:
0799 109 520
0745 052 606

Persoane � zice:
0786 330 143
0786 330 143Program colectare deșeuri 

          orașul Sântana

Asociații proprietari:
0799 109 520
0745 052 606

Persoane �zice:
0786 330 143

www.retim.ro

Program dispecerat:
Luni-Sâmbătă 07:00-22:00
0257 277 999

RECICLABIL REZIDUAL

UAT Localitate Zile de colectare Zile de colectare
SÂNTANA JOI MARȚI & VINERI
CAPORAL ALEXA SÂMBĂTĂ MIERCURI & SÂMBĂTĂ

SÂNTANA

Pubela neagră: deșeuri reziduale, adică orice 
tip de deșeu care nu poate �  reciclat: mucuri de 
țigară, conținutul sacului de la aspirator, ambalaje 
care nu mai pot �  curățate, 

Pubela maro. Deșeuri biodegradabile, adică 
toate tipurile de deseuri care pot �  compostate: 
resturi din plante, fructe sau legume.

Pubela galbenă: plastic și metal: PET-uri, folie de 
plastic, doze de aluminiu, cutii de conserve, cutii 
de lapte sau sucuri.

Ce deșuri colectăm în pubele ?

Curățenia de primăvară 
continuă

PATRULA DE RECICLARE    2017-2018
,,Patrula de reciclare” este un 

program național de mediu, 
un program RoRec (Asociația 
Română pentru Reciclare) a� at 
la a VII-a ediție.

Școala Gimnazială Sântana a 
fost selectată la acest program. 
Elevii au participat la activități 

de protejare a mediului 
înconjurător conștientizând 
că deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) 
sunt periculoase și poluante. 
Elevii au contribuit la colectarea 
de DEEE și a bateriilor. 

Prof. Bodea Ioana-Adriana


