
- Fiind la început de an 2015, am 
dori să a� ăm punctul dumneavoas-
tră de vedere cu privire la anul care 
s-a încheiat. Cum a fost anul 2014, 
din punct de vedere administrativ, 
pentru Sântana?

A fost un an di� cil, în care accen-
tul principal s-a pus pe realizarea 
unei strategii de dezvoltare coeren-
tă și realistă a orașului, precum și 
pe susținerea unui act administra-
tiv îndreptat spre cerințele și nevo-
ile cetățenilor. În acest context, am 
avut permanent în vedere corecta 
gestionare a bugetului orașului, prin 
stabilirea de priorități investiționale, 
luând mereu în calcul implementa-
rea de proiecte atât în Sântana cât și 
în Caporal Alexa.

Pot spune că anul 2014 a fost un an 
cu rezultate pozitive pentru orașul 
Sântana, un an în care  ne-am putut 
implica în derularea unor proiec-
te majore de investiții, putând face 
referire aici la proiectele pe infra-
structură, anul trecut � ind executate 
o serie de lucrări de modernizare și 
extindere a canalizării și rețelei de 
apă, s-au pietruit majoritatea stră-
zilor din Sântana și Caporal Alexa, 
în Sântana s-au și asfaltat 4,5km de 
străzi, iar pe lângă toate acestea, s-au 
realizat și lucrări de amenajare de 
trotuare și parcări în oraș.

De asemenea, s-a inaugurat terenul 
de sport și parcul din Caporal Alxaa, 
iar în Sântana s-au demarat lucrări-
le de amenajare a parcului Katarina 
Akerman,precum și a unor noi lo-
curi de joacă pentru copii.

A fost renovată și clădirea primă-

riei, lucrare mai mult decât necesară, 
mai ales că această clădire constituie 
o carte de vizită pentru Sântana.

S-au întreprins și lucrări de reno-
vare la instituțiile școlare, învăță-
mântul reprezentânt mereu o priori-
tate pentru noi.

Anul trecut s-a reușit și � nalizarea 
lucrărilor de amenajare a halei de 
lactate din piață, obiectiv de interes 
pentru oraș.

S-au întreprins și o multitudine de 
lucrări pe linia asigurării curățeniei 
în oraș, după cum s-a amplasat și 
noua stație de monitorizare a aeru-
lui, totul pentru a exista un mediu 
înconjurător cât mai sănătos pentru 
cetățeni.

De asemenea, s-a reușit susținerea 
activităților culturale ale orașului ( 
exemple � ind Zilele de sărbătoare 
din Sântana și Caporal Alexa, sărbă-
torile naționale, evenimentele cultu-
ral-folclorice), precum și activitățile 
sportive, existând o deschidere clară 
din partea Primăriei pentru spriji-
nirea acestor activități importante 
pentru comunitatea noastră locală.

V-am enumerat doar câteva din 
principalele realizări din anul prece-
dent, pentru informarea cetățenilor, 
rugându-vă să și publicați o listă cu 
principalele obiective atinse anul 
trecut, dorind ca prin aceasta să asi-
gur transparență în tot ceea ce fa-
cem, deoarece pentru mine cetățenii 
orașului sunt egalii mei, prietenii 
mei, cei care m-au ales în această 
funcție și pentru care trebuie să fac 
tot posibilul în a nu-i dezamăgi.

Nu trebuie uitat nici faptul că s-au 
întocmit și depus o serie de proiecte 
de atragere a unor fonduri suplimen-
tare la bugetul local, atât din surse 
europene, cât și guvernamentale 
sau de la Consiliul Județean Arad, 
proiecte prin care dorim realizarea 
unor investiții importante în oraș 
și care urmează a �  puse în aplicare 
în decursul acestui an. Mă refer în 
special la obținerea � nanțării pentru 
construirea de noi trotuare, conti-
nuarea lucrărilor de modernizare a 
canalizării și rețelei de apă potabilă, 
precum și pentru demararea unor 
lucrări de asfaltare străzi în Sântana.
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Interviu cu Anamaria Budiu
triplă campioană națională la JUDO

În căutarea talentelor sântănene!

ALTFEL DE VALORI!

Primar 
Daniel Tomuța
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Retrospectiva anului 2014,
perspectivele anului 2015
Interviu cu primarul Daniel Tomuța

Primăria orașului Sântana  organizează în data de 12 februa-
rie 2015, începând cu orele 14,00 la Căminul cultural din 
Satu-  Nou, preselecţie pentru concursul ,,Floricele din Sân-
tana” ed.XIII.  Sunt invitaţi să participe copii talentaţi care 
îndrăgesc cântecele de muzică populară și nu numai. Vârsta 
concurenţilor este cuprinsă între 6- 14 ani. Pentru preselecţie 
se va pregăti un cântec la alegere.

Vă așteptăm cu drag!
Inspector principal, 

Rozalia Mariana Pașca 

În cadrul acestei rubrici binecunoscute a ziarului nostru, ne 
îndreptăm atenția de această dată spre una din � gurile cele 
mai reprezentative ale sportului sântănean. Este vorba des-
pre Anamaria Budiu, sportivă reprezentativă a judo-ului sân-
tănean, dar și național, de-a lungul carierei reușind notabila 
performanță de a deveni triplă campioană națională.

- Anamaria Budiu, poate că nu 
toţi sântănenii știu că tu ești 
triplă campioană naţională la 
judo. Când ai câștigat aceste 
titluri și ce alte performanţe 
notabile ai mai realizat?
- Am câștigat primul titlu de 
campioană națională în anul 
2005 la categoia de vârstă sub 
20 de ani deși eu aveam doar 
16, apoi in anul 2006 la Campi-
onatele Naționale Școlare și cel 
de-al treilea titlu în anul 2011 
la Campionatele Naționale 
Universitare. Am mai câștigat 
numeroase titluri de vicecam-
pioană și medalii de bronz. La 
nivel internațional, am obținut 
pe parcursul carierei locuri I la 
turnee internaționale din Aus-
tria, din Ungaria și din Italia.
- Ce te-a determinat să prac-
tici acest sport?
- Am fost mereu o � re activă, 
tata mi-a insu� at dragostea 

pentrut sport din copilărie, dar 
la judo am ajuns întâmplător. 
Mi-a plăcut din prima clipa at-
mosfera din sala de judo și am 
rămas aici. 
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LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2014

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII TOTAL DE LA BUGETUL LOCAL

TOTAL, din care : 4696000 3789000

A.Lucrari in continuare 611600 611600

B.Lucrari noi- reparatii capitale 3873100 2966100

C.Alte cheltuieli de investitii  211300  211300

Din total, desfasurat, potrivit clasi� catiei pe cap.  bugetare:

CAP.5102 3000 3000

C.Alte cheltuieli de investitii 3000 3000

1.Achizitionare si montare aparat aer conditionat la sediu administrative 3000 3000

CAP.6502 29100 29100

A.Lucrari in continuare 15000 15000

1.Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Santana 15000 15000

B.Lucrari noi – reparatie capitala 8000 8000

1.Amenajare loc de joaca pentru copii Liceul Tehnologic – Scoala Germana 8000 8000

C.Alte cheltuieli de investitii 6100 6400

1.Achizitionare si montare echipamente de joaca la Gradinita PP1 Santana 6100 6400

CAP 6702 671500 671500

B.Lucrari noi- reparatie capitala 624000 624000

1.SF Amenajare parc Santana Katarina Akerman 8000 8000

2.Proiectare si executie – Amenajare parc Santana Katarina Akerman 510000 510000

3.Restaurare “Urbarialhaus (Casa Urbariala) si adaptarea  ei  la nevoile culturale ale comunitatii” Faza DALI 100000 100000

4.PT – Extindere Camin Caporal Alexa 6000 6000

C.Alte cheltuieli de investitii 47500 47500

1.Constituire patrimoniu social initial al  Asociatiei  Sportive Unirea Santana 1000 1000

2.Achizitionare si montare echipamente de joaca in Parc 1 M.Viteazu 35100 35100

3.Achizitionare si montare 3 aparate aer conditionat camin cultural Satu Nou 7400 7400

4.SF – pt Extindere Camin Caporal Alexa 4000 4000

CAP.6802 500 500

C.Alte cheltuieli de investitii 500 500

1.Participare la capital social al intreprinderilor comerciale 500 500

CAP.70.02 1035300 1035300

A.Lucrari in continuare 504100 504100

1.Lucrari  de  proiectare si executie hala de lactate 10100 10100

2.Proiect apa-canal” Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad” 310000 310000

3.Proiectare si executie extindere retea electrica cartier  rezidential 184000 184000

B.Lucrari noi- reparatie capitala 392000 392000

1.Extindere retea de canalizare a apelor uzate menajere in orasul Santana, sat Caporal Alexa jud.Arad 2000 2000

2.SF teren sintetic multifunctional in Santana str.Dunarii 10000 10000

3.PT si sistematizare pentru Amenajare teren sintetic multifunctional str.Dunarii 150000 150000

4.Amenajare teren sintetic multifunctional str.Dunarii – executie 230000 230000

C.Alte cheltuieli de investitii 139200 139200

1.Elaborare PUZ  zona centrala in orasul Santana 11700 11700

2.Elaborare PUZ strand in orasul Santana 35000 35000

3.Achizitionare si montare aparat aer conditionat UPU 2500 2500

4.Achizitionare autoutilitara 90000 90000

CAP.8402 2956600 2049600

A.Lucrari in continuare 92500 92500

1.Amenajare strazi si drumuri locale marginale in orasul Santana (loc. Caporal Alexa) -  etapa I executie 79500 79500

2.Elaborare PT si executie asfaltare strada Closca 13000 13000

B.Lucrari noi- reparatii capitale 2849100 1942100

1.Asfaltare strazi in orasul Santana, judetul Arad – Zarandului,Olteniei,C.D.Gherea, M.Eminescu 1244600 1244600

2.Modernizare strazi in orasul Santana 944000 344000

3.Amenajare trotuare in orasul Santana 30000    -

4.Elaborare SF pentru Amenajare parcare  strada Muncii, orasul Santana 3900  3900

5.Elaborare PT pentru Amenajare parcare  strada Muncii, orasul Santana 3100 3100

6.Elaborare SF pentru Amenajare parcare strada Bradului, orasul Santana 5500 5500

7.Elaborare PT pentru Amenajare parcare strada Bradului, orasul Santana 6000 6000

8.Amenajare parcare strada Bradului – executie 135000 135000

9.Amenajare strazi si drumuri locale marginale in orasul Santana (localitatea Santana)- etapa II PT+DE 17000 17000

10.Amenajare strazi si drumuri locale marginale in orasul Santana ( localitatea Santana) – etapa II  460000 183000

C.Alte cheltuieli de investitii 15000 15000

1.SF  pt Amenajare  piste de biciclisti in orasul Santana 15000 15000

Ca și retrospectivă a anului precedent vă prezentăm în tabelul de mai jos principalele capitole de investiții derulate în 
cursul anului 2014, relevând în special contribuția bugetului local la implementarea investițiilor respective.

Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie 
pentru toată lumea. În baza acestor înregistrări se identi� că 
limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează și 
corelația cu taxele și impozitele aferente. 

Mare atenție: în acest an se va veri� ca corelarea între ceea ce 
declară � ecare în registrul agricol și nivelurile impozabile pen-
tru � ecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata 
diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile 
guvernului actual.

REGISTRUL AGRICOL constituie documentul o� cial de eviden-
ta primara,unitara,in care se inscriu date privind componenta 
gospodariilor,terenurile detinute pe categorii,modul de utilizare 
a suprafetei agricole,suprafata arabila cultivata cu principalele 
culturi,suprafetele amenajate pentru irigat,numarul pomilor, 
efecvtivele de animale,utilajele si instalatiile agricole, mijloace-
le de transport, constructiile gospodaresti.

REGISTRUL AGRICOL avand caracterul unui document o� cial 
constituie o sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor 
politici ale administratiei publice centrale:politica � scala, agra-
ra, protectiei  sociale, edilitara, sanitara, scolara.

Totodata constituie baza de date pentru satisfacerea unor 
solicitari ale cetatenilor:eliberarea documentelor doveditoare 
privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in 
targuri si oboare,privind calitatea de producator agricol in vede-
rea vanzarii produselor la piata,privind starea materiala pentru 
situatii de protectie sociala(somaj,ajutor social,etc.)etc;

REGISTRUL AGRICOL este o sursa administrativa de date pen-
tru sistemul informational statistic(statistica curenta,pregatirea 
si organizarea recensamintelor,organizarea unui sistem de an-
chete prin sondaj etc.).

Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declara-
tiilor date,sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau a 
unui membru major al gospodariei.

TERMENELE la care se efectueaza declarea si inscrierea in regis-
trul agricol sunt urmatoarele:

a) 5–20 februarie, privind datele anuale privind terenul in pro-
prietate, componenta gospodariei, efectivele de animale exis-
tente in gospodarie/unitate cu personalitate juridica la inceputul 
anului, precum si modi� carile intervenite in cursul semestrului II 
al anului precedent in efectivele de bovine, porcine, ovine, capri-
ne si cabaline pe care le detin(vanzari, cumparari, produsi vii ob-
tinuti, animale moarte sau sacri� cate, alte intrari-iesiri), utilaje, 
instalatii agricole si mijloace de transport, constructii.

b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a su-
prafetelor agricole,suprafata arabila cultivata,numarul pomilor 
fructiferi.

c) 1 -15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de ani-
male in semestrul I al anului.

Persoanele � zice si juridice pot declara date pentru a �  inscrise 
in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp,in cazul 
in care au intervenit modi� cari deosebite in patrimoniul agricol.

Toti cetatenii comunei trebuie să inteleagă importanta regis-
trului agricol si de a–si declara  proprietățile in registrul agricol.

Declaratia va �  insotita de copii dupa actele de proprietate 
asupra terenurilor(titluri de proprietate si contracte de vanzare-
cumparare).

Menționăm că acțiunea de inventariere a terenurilor comunei, 
prevăzută prin Legea nr. 165/2013 s-a prelungit cu încă șase 
luni, fapt pentru care inventarierea și identi� carea cât mai exac-
tă a proprietăților comunei este obligatorie a se realiza!

Înscrierea proprietăților în 
Registrul Agricol - obligatorie!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR 
RESTANȚIERI  LA PLATA TAXE-
LOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata 
taxelor și impozitelor locale, vă rugăm să 

vă prezentați de urgența la Biroul Financi-
ar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul 
primăriei Sântana în vederea achitării lor, 

deoarece, în caz contrar vor �  aplicate 
penalități și majorări la sumele pe care le 

aveți deja de plătit și vor �  demarate proce-
durile de executare silită. 

Vă mulțumim! 
Primăria Orașului Sântana
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- În momentul de faţă mai participi la 
competiţii? Știu că din 2010 ești profe-
sor titular, antrenor la Clubul Copiilor 
și la Unirea Sântana, copiii îţi calcă pe 
urme? 

- Da, mai particip la competiţii dar de 
data aceasta din postura de antrenor și 
arbitru. Particip prin elevii mei. 

- Bene� ciaţi de condiţii de pregătire 
mulţumitoare? 

- Da și nu. Avem condiţii prin materia-
lele de lucru oferite, fonduri și transport, 
dar nu avem su� cient timp alocat ca să ne 

putem folosi de ele, în condiţiile în care la 
cluburile din ţară se fac antrenamente în 
� ecare zi iar în vacanţe de 2 ori pe zi. 

- Poate �  sportul o cale spre reușită în 
viaţă? 

- Consider că da, altfel, dvs. nu mi-aţi �  
luat interviu astăzi. Sportul te face diferit, 

am reușit să mă remarc, să intru pe loc 
bugetar la facultate, să devin arbitru judo 
din anul 2011, iar anul trecut am arbitrat 
la Campionatele Europene de la Bucu-
rești. Tot sportul m-a ajutat să îmi găsesc 
un loc de muncă stabil. Nu aș vrea să mă 
opresc aici, sper că șansele de reușită sunt 
în ascensiune. 

- Unii părinţi nu-și lasă copiii să prac-
tice un sport de teamă că aceștia nu vor 
mai învăţa la fel de bine. Cum se împacă 
sportul cu școala? 

- Se împacă foarte bine, mama mea 
s-a ocupat să îmi dezvolte această latu-
ră. Am terminat Facultatea de Educaţie 
Fizică și sport, Fac. de Știinţe juridice 
și am absolvit un masterat în domeniul 
sportiv. În momentul de faţă sunt înscri-
să la cursuri de perfecţionare și pentru 
obţinerea gradului II didactic. Sper că 
aceste exemple v-au convins că sportul 
și școala sunt compatibile. 

- Pe parcursul activităţii lor, sportivii 
au parte și de momente mai deosebite. 
Poţi să ne povestești o întâmplare me-
morabilă din viaţă ta de sportiv? 

- Da, am avut și eu parte de întâmplări 
deosebite, una dintre ele o povestește 
antrenorul meu de � ecare dată când are 
ocazia. La Campionatul Naţional de la 
Oradea, m-am accidentat la cotul drept 
în meciul din semi� nală, încercând să 
evit o aruncare de Ippon și am făcut o 
entorsă. Imediat am sunat acasă și le-am 
spus că sunt vice-campioană. Dar antre-

norul meu nu a lăsat după mine și m-a 
pus să lupt și în � nală. Cuprinsă � ind 
de adrenalină și din cauză că adversarei 
mele îi era frică de mine am reușit să câș-
tig � nala, apoi am sunat din nou acasă 
și le-am spus că de fapt sunt campioană 
naţională. 

- Anul 2015 abia a început, ai așteptări 
aparte? 

- Mi-ar plăcea să apară rezultate pe plan 
naţional și pentru elevii mei și îmi doresc 
să aprofundez în continuare această ra-
mură sportivă. 

- De cele mai multe ori oamenii care 
nu fac sport de performanţă au hobby-
uri legate de mișcarea � zică, un sportiv 
ce hobby-uri are? 

- O judoka are hobby-uri legate tot de 
mișcare sportivă. Mă pasionează tenisul 
de câmp, schiul, înotul, călătoriile și citi-
tul din biblie. 

- În Sântana elevii au de ales între fot-
bal, handbal și judo, ce argumente ai fo-
losi pentru a atrage cât mai mulţi copii 
către judo? 

- În primul rând, este un lucru bun să 
practici sport. Judo-ul este diferit de fot-
bal și handbal. Fiind un sport individual, 

nu depinzi de activitatea celorlaţi mem-
brii ai echipei, iar copiii învaţă să se pro-
tejeze. Apoi, este un sport deosebit prin 
haina albă care o purtăm (Kimono) și 
centurile colorate și este un sport la care 
România are rezultate pe plan mondial și 
olimpic. 

- În încheierea acestui interviu, mai 
dorești să transmiţi ceva? 

- Da. Mulţumesc pe această cale celor 
implicaţi în activitatea sportivă, mai ales 
în judo. Doresc tuturor multă sănătate și 
aștept copiii dornici să practice această 
nobilă artă marţială să vină la sală.

Viceprimar Cornel Gligor

În luna Decembrie Judoka din Sânta-
na au participat la 3 competiţii sportive. 
La competiţia din orașul Pecica,s-au re-
marcat sportivele: Bodea Priscilla și Creţ 
Denisa. La competiţia de judo din orașul 
Nădlac s-au remarcat judoka: Ștefan Ro-
xana și Lorenz Alexandru. Iar la ultima 
competiţie a anului desfășurată în Zerind 
cele mai bune judoka au fost: Cotu Miru-
na și Rus Mihaela. În total in luna decem-
brie copiii au câștigat peste 30 de medalii. 

Prof. Anamaria Budiu

Interviu cu Anamaria Budiu
triplă campioană națională la JUDO

ALTFEL DE VALORI!

Rezultate bune la fi nalul anului pentru judoka din Sântana

Sâmbătă, 17 ianuarie, în sala de sport a 
orașului Sântana, a avut loc ediţia a III-
a a Cupei ,,Unirea”, competiţie de fotbal 
rezervată copiilor născuţi în anii 2002 și 
2003. Au participat, pe bază de invitaţie, 
echipele Atletico Arad, L.P.S. Arad, C.S. 
Ineu, Șoimii Pâncota, Podgoria Șiria și 
bineînţeles Unirea Sântana.

 S-a jucat în sistem � ecare cu � ecare, 
echilibrul de forţe și ardoarea cu care 
s-a jucat � ind principalele trăsături ale 
acestei reușite competiţii. Spre bucuria 
noastră, la � nalul confruntărilor, locul 
I a fost ocupat de echipa copiilor de 
la Unirea Sântana, care reușesc astfel 
pentru prima dată să câștige  turneul 

de  la Sântana . Traseul tinerilor noș-
tri fotbaliști pregătiţi de Cosmin Popa 
și Cătălin Puia a fost unul de excepţie:    
Unirea Sântana-Atletico Arad 5-1;Pod-
goria Șiria-Unirea Sântana 0-1;C.S.Ineu  
-Unirea Sântana 2-2; LPS Arad –Unirea 
Sântana 1-0; Șoimii Pâncota – Unirea 
Sântana 1-4. Clasamentul � nal s-a pre-
zentat astfel: 1.Unirea Sântana, 2.Atleti-
co Arad, 3.LPS Arad, 4.Podgoria Șiria, 
5.CS Ineu, 6.Șoimii Pâncota.

Iata lotul de jucători al echipei noastre 
care a reușit frumoasa performanţă: De-
nis Vincze, Adelin Neag, Beniamin Trif, 
Samuel Trif, Sergiu Petruse, Emiliu Na-
diu, Nicholas Brad, Cristian Barna, Ionuţ 

Lucuta, Paul Roman, Silviu Bontea, Mario 
Pasca, Dragos Popa, Claudiu Kerestely.   

Am remarcat prezenţa la aceasta com-
petiţie a primarului Sântanei, Daniel 

Tomuţa, și a conducătorilor fotbalului 
judeţean, domnii Adrian Lucaci, Vasile 
Rad și Claudiu Tripa.

Prof. Cătălin Puia

Cupa UNIREA la Sântana!
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Ca o concluzie, 
pot a� rma că actul administra-
tiv al orașului  s-a desfășurat anul 
precedent pe o linie pozitivă, � ind 
întreprinse toate demersurile pen-
tru exercitarea unei administrări 
corecte și coerente , care să favo-
rizeze dezvoltarea viitoare a Sân-
tanei și care să � e în concordanță 
cu cerințele legislației existente. 
Bineînțeles că toate acestea s-au pu-
tut derula doar împreună cu Con-
siliul Local și angajații Primăriei, 
cărora le mulțumesc pentru sprijin 
și pentru întreaga activitate depusă.

Trebuie însă să fac și precizarea 
că, în calitate de cetățean, dar și de 
primar al orașului Sântana, mi-aș �  
dorit și alte realizări, cât mai mul-
te , dar trebuie să ne raportăm de 
� ecare dată la resursele � nanciare 
ale bugetului local. Este și motivul 
pentru care trebuie să � m realiști 
și să privim dezvoltarea orașului 
pas cu pas, mereu ținând cont de 
resursele � nanciare disponibile, de 
așa manieră încât să putem imple-
menta lucrări de modernizare gra-
dual, pe parcursul � ecărui exercițiu 
bugetar. Este singura soluție via-
bilă de dezvoltare corectă și baza-
tă pe realitățile economice, soluție 
pe care o și aplicăm la nivelul ad-
ministrației locale, țelul � nal � ind 
modernizarea completă a Sântanei 
și a satului Caporal Alexa, ceea ce 
însă nu se poate face dintr-o dată, 
ci pas cu pas, an de an.

- Dar despre perspectivele aces-
tui an ce ne puteți spune?

După cum se pre� gurează până 
acum, nu văd o evoluție mult prea 
bună pentru acest an. Spun acest 
lucru datorită faptului că avem în 
prezent un guvern care a schimbat 
total modul de calcul al bugetelor 
comunelor, orașelor și Consilii-
lor Județene, de așa manieră încât 
Județul Arad pierde peste 200 mili-

arde lei vechi! Mai precis, guvernul 
actual ne ia aceste sume din banii 
județului și îi dă la județele din Ol-
tenia și Moldova. Cum? Prin faptul 
că a introdus o nouă grilă bugeta-
ră prin care ia surplusurile de bani 
de la județele și localtățile care au 
rezultate și îi împarte, în mare ma-
joritate, prin Oltenia și Moldova, 
unde nu existau bugete la fel de 
mari ca în regiunile din Vest deoa-
rece acele regiuni nu produc mai 
nimic. Cu alte cuvinte, guvernul ia 
banii de la noi și îi dă altora care nu 
produc nimic și care aproape tot 
timpul au stat cu mâna întinsă, fără 
a atrage investiții, fără a implemen-
ta fonduri europene, fără a dezvolta 
economia.

Datorită acestei acțiuni a guver-
nului și orașul Sântana pierde mult, 
bugetul nostru pre� gurându-se a �  
cu mult mai mic decât anul trecut și 
în plus, proiectele noastre de anul 
acesta care urmau să bene� cieze de 
sprijinul Consiliului Județean nu 
vor mai avea acest sprijin deoarece, 
după cum v-am spus, guvernul a 
luat  peste 200 miliarde lei vechi de 
la Consiliul Județean și a împărțit 
banii mai ales prin Oltenia și Mol-
dova.

Ținând cont de aceste lucruri, în 
momentul de față așteptăm să ve-
dem cu exactitate câți bani ia gu-
vernul de la orașul Sântana, pentru 
a putea ști ce investiții vom putea 
face în acest an. De aceea, acum nu 
vă pot spune cu exactitate ce buget 
vom avea, dar cu certitudine că va �  
mult mai mic ca cel de anul trecut. 
Acest lucru ne-a dat peste cap toate 
planurile, noi având o strategie de 
dezvoltare locală pentru acest an, 
strategie pe care nu o vom putea 
pune în aplicare în totalitate dato-
rită guvernului.

Retrospectiva anului 2014,
perspectivele anului 2015
Interviu cu primarul Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

>>> pag. 1

>>> pag. 5

S-au asfaltat 4,5 km de străzi

S-a lucrat continuu la rețeaua de canalizare

S-au executat lucrări de pietruire a străzilor

O nouă mașină de 
pompieri

Stație de monitorizare 
a aerului

A fost modernizat 
iluminatul public

S-au amenajat noi 
trotuare

S-au fi nalizat terenul sintetic și parcul 
din Caporal Alexa
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Ianuarie 2015
Fonduri nerambursabile din REGIO 

– POR pentru reabilitarea unui corp de 
clădire a Liceului Tehnologic Sântana, 
județul Arad

Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Sântana derulează, începând cu 
data de 17 decembrie 2014, proiectul „Re-
abilitare imobil Liceul Tehnologic Sânta-
na, județul Arad”, proiect care bene� ciază 
de � nanțare nerambursabilă acordată în 
cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea 
infrastructurii sociale” și a Domeniului 
Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii educaționale preuniversita-
re, universitare și a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă” al Regio – 

Programul Operațional Regional (Regio-
POR). 

Contractul de � nanțare nerambursabilă 
este încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
-în calitate de Organism Intermediar pen-
tru Programul Operațional Regional 2007-
2013 și Primarul Orașului Sântana, durata 

contractului � ind de 12 luni.
Investițiile  prevăzute a se realiza 

vor consta în lucrări de reabilitare a 
918 mp învelitoare din țiglă, 695 mp 
termoizolație pereți și soclu, inlocuire uși 
interioare și parchet deteriorat, zugrăveli 
lavabile interioare și exterioare la corpul 

de clădire în care funcționează săli de clasă 
și internatul Liceului Tehnologic Sântana. 

Aceste investiții au ca scop asigurarea 
infrastructurii pentru servicii educaționale 
de calitate ce va conduce la o pregătire pro-
fesională corespunzătoare standardelor 
europene și care va permite o inserție so-
cio-profesională rapidă și e� cientă atât pe 
piața națională cât și pe cea europeană.

La � nalizarea acestui proiect, peste 500 
de elevi vor bene� cia de infrastructura de 
învățământ reabilitată.

Valoarea totală a proiectului este de 
615.963,08 de lei iar valoarea � nanțării ne-
rambursabile este de 558.450,10 de lei.

Informații privind implementarea pro-
iectului pot �  solicitate la următoarele date 
de contact: Bogoșel Adriana- asistent ma-
nager proiect, Orașul Sântana, str.Muncii 
nr 120A, tel 0257462082, fax 0257462117, 
email: contact@primariasantana.ro

“Conţinutul acestui material nu repre-
zintă în mod obligatoriu poziţia o� cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului Ro-
mâniei”

Totuși, vă pot spu-
ne că avem în plan continuarea și 
� nalizarea lucrărilor începute anul 
trecut, precum și implementarea 
de investiții pentru asfaltatera altor 
străzi din oraș. De asemenea, sunt 
prevăzute a se realiza o serie de noi 
obiective importante pentru deru-
larea unor investiții suplimentare în 
Sântana și Caporal Alexa, însă des-
pre mare parte din proiectele proprii 
pe care dorim să le realizăm în acest 
an nu pot face referire în prezent da-
torită incertitudinii bugetare despre 
care v-am vorbit înainte. Vă voi in-
forma despre toate aceste proiecte 
prevăzute pentru acest an imediat ce 
vom avea conturat cu exactitate bu-

getul pentru 2015.
- Care ar �  mesajul dumneavoas-

tră pentru cetățeni, la început de 
an 2015?

Le doresc, din inimă, un an mai 
bun, plin de bucurii, un an în care 
� ecare să poată să-și împlinească 
dorințele. Sper din tot su� etul să � e 
așa, un an cu împliniri pentru toată 
lumea!

Cât privește administația locală, le 
transmit cetățenilor că vom face tot 
ce ne stă în putință pentru o admi-
nistrare cât mai bună a orașului și 
indiferent de bugetul pe care-l vom 
avea la dispoziție, vom lupta pentru 
un oraș Sântana cât mai frumos și 
mai bine pus la punct!

>>> pag. 4

Retrospectiva anului 2014,
perspectivele anului 2015
Interviu cu primarul Daniel Tomuța

S-au realizat investiții în școli

Parcul Katarina Akerman a intrat în reabilitare

S-a dat în folosință 
hala de lactate

A fost renovată 
clădirea primăriei

S-au început lucrările 
la un nou teren sinte-
tic pe strada Dunării

S-au amenajat noi locuri 
de joacă pentru copii

Extinderea rețelei de 
apă în noul cartier 

rezidențial

S-au amenajat noi 
spații de parcare



Căsătoriile lunii decembrie 2014
LAŢCU IOAN ȘI DOROŢ ALINA-LIVIA

PUP OCTAVIAN ȘI IBRAC ELENA
HENŢ CĂLIN ȘI LAZEA LUCREŢIA

UNGUREANU BOGDAN-COSMIN ȘI GIURGIU ROXANA-ALINA
Sper din inimă ca acest pas important din viața � ecă-

ruia, să le aducă acestor familii numai bucurii și împli-
niri pe toate planurile. Le doresc tuturor să aibă parte 
de o viață fericită împreună, presărată doar cu momen-
te frumoase și bineînțeles, plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța
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În data de 21 ianuarie 2015 am partici-
pat la conferința de lansare a Programul 
RO25 ”Combaterea sărăciei în România”, 
� nanțat de  Granturile Norvegiene, pro-
gram  ce se va realiza la nivel național 
prin 7 proiecte-pilot pe parcursul a 2 ani.  
Finanțarea acordată celor 7 proiecte –pi-
lot este în de 20 milioane euro.

Unul din cele 7 proiecte – pilot este pro-
iectul: ”Școala- alternativa pentru o viață 
mai bună”,  proiect coordonat de Minis-
terul Educației Naționale în parteneriat  
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 8 Primării și 8 In-
spectorate Școlare. 

Cele 8 autorități locale și inspectorate 
școlare partenere în acest proiect sunt: 
Orașul Sântana (ISJ Arad),  orașul Cluj 
Napoca (ISJ Cluj), Orașul Eforie Sud (ISJ 
Constanța), orașul Craiova (ISJ Dolj),  
comuna Lungani (ISJ Iași), orașul Baia 
Mare (ISJ Maramureș), comuna Chețani  
(ISJ  Mureș),  și orașul Alexandria  (ISJ 
Teleorman).

Pentru acest proiect contractul de 
� nanțare nerambursabilă va �  semnat în 
următoarele săptămâni, � nanțarea este 

100% nerambursabilă,  bugetul total al 
parteneriatului  � ind de 3.467.704,00 
euro. 

Sântana va bene� cia, urmare a acestui 
proiect, de programe de sprijin material 
și școlarlaȘcoala Gimnazială Sântanaîn 
vedereacreșterii educației de calitate pen-
tru  copiii proveniții din grupuri dezavan-
tajate ( în special copii de etnie roma).

Orașul Sântana a mai depus în anul 
2014 un proiect pentru � nanțare din fon-
duri norvegiene (Programul PA16/ RO 
12- Conservarea și revitalizarea patri-
moniului cultural și natural)   proiect ce 
avea ca obiectiv restaurarea Casei Urba-
riale (vechiul Gimnaziu  din Sântana) și 
adaptarea acestuia la nevoile culturale ale 
comunității locale. Menționăm că acest 
proiect a întrunit punctajul de eligibili-
tate, însă deocamdată este în lista de re-
zerve a Ministerului Culturii, urmând a �  
� nanțat numai dacă se vor aloca fonduri 
suplimentare din Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014.

Insp. Adriana Bogoșel
Ec. Violeta Costea

Consiliul Local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă ordinară în data de 
16.12.2014, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2015

- s-a hotărât ca taxele și impozitele pe 
anul 2015 să rămână la nivelul celor din 
anul 2014

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcţii  și de organizare a Apa-
ratului de specialitate al primarului din 
cadrul Primăriei orașului Sântana pentru 
anul 2014

- s-a  aprobat  modi� carea calităţii  func-
ţiei  de natură contractuală de execuţie 
vacantă de ,,inspector de specialitate grad 
profesional I cu studii superioare’’ de la 
Compartimentul Relaţii cu Publicul – Se-
cretariat-Arhivă  al Primăriei Sântana, în 
funcţie de natura contractuală de execu-

ţie cu studii superioare de  “inspector de 
specialitate debutant ” din cadrul com-
partimentului Relaţii cu Publicul Secreta-
riat-Arhivă.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei  S.C.  Prest Com Sântana 
Pavaj SRL

- organigrama societăţii este formată 
din:

• Administrator;
• Manager;
• Contabil;
• Responsabil producţie;
• 5 muncitori.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei de priorităţi   cuprinzând solicitan-
ţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din 
fondul locativ de stat al orașului Sântana

- lista cuprinde un număr de 15 persoa-
ne și este a� șată la sediul Primăriei.

      Întocmit, c.j. Monica Popovici

Primăria Orașului Sântana dorește să 
facă o surpriză frumoasă perechilor soţ-
soţie care aniversează în cursul anului 
2015, 50 de ani de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt în această situa-
ţie sau care cunosc persoane în această si-
tuaţie să ia legătura telefonic cu primăria 

(la numărul de telefon 0257-462082) sau 
personal la consilierii din cadrul Com-
partimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1). Venim cu această ru-
găminte deoarece primăria orașului nos-
tru nu deţine informaţii despre persoa-
nele care s-au căsătorit în alte localităţi și 
care acum au domiciliul stabil în Sântana.

Consiliul Local al Orașului Sântana cu 
sediul  în orașul Sântana str. Muncii nr. 
120 A, judeţul Arad organizează în data 
de 11.02.2015 ora 10,00,  în baza H.C.L. 
nr.163/18.11.2014 închirierea prin licita-
ţie publică cu plic închis a spaţiul  situat 
în orașul Sântana Str. M. Viteazu nr.18, 

ap.1, înscris în C.F. nr. 300418 C1-U3 
Sântana, nr.top. 665/1/3/1 Sântana, în 
suprafaţă de 118 mp, cu un preţ de por-
nire de 0,8 euro/mp. respectiv 100 euro/
lună/spaţiu.

Informaţii privind documentele nece-
sare licitaţiei la telefon  nr. 0257/ 462082.

Persoană de contact,
 d-na Mariana Cilan

Stimaţi cetăţeni, 
Vă aducem la cunoștinţă 

că dispensarul veterinar a 
încheiat vizitele pe teren 
privind microciparea și 
vaccinarea antirabică a câi-
nilor cu stăpân. Cei care nu 
aţi fost acasa sau aţi refuzat 
acţiunea, vă puteţi prezen-
ta cu câinele la dispensarul 
veterinar din Sântana, str. 
Muncii, nr. 130,

Luni- Vineri 08:00- 10:00 h
                       14:00- 16:00 h
Sâmbăta       09:00- 11:00 h
Pentru a vă conforma Le-

gii 258/ 2013 până la data 
de 01.03.2015, dată după 
care se vor aplica amenzi 
contravenţionale între 
3000 - 5000 lei.

Costul unui microcip la 
dispensar este de 20 lei, iar 
la domiciliu este de 30 lei.

Dr. Ma� ei Mureșan

SÂNTANA VA BENEFICIA DE FONDURI 
NERAMBURSABILE NORVEGIENE

Din activitatea Consiliului Local

Anunţ important!

Licitația Publică!

Microciparea câinilor - obligatorie!

CARICATURA LUNII

COMEMORĂRI
Cu  mâhnire în sufl et ne luăm la re-
vedere de la sântănenii care au trecut 
la cele veșnice în luna precedentă. 
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

LUPITU DUMITRU
PALCU MARIA
DIMA ELENA

PLEȘA ANA-OTILIA
DOROŢ LIDIA
COVACI LEN



Sună clopoţelul. Copiii din toată Școala 
Gimnazială „Sfânta Ana” Sântana, împre-
ună cu profesorii se adună la CDI pentru 
a omagia ziua de naștere a „Luceafărului” 
poeziei românești, Mihai Eminescu.

Aici, doamna bibliotecar Valentina Bra-
dean a avut grijă să organizeze o expoziţie 
de carte eminesciană.

Fete și băieţi de toate vârstele evocă viaţa 
și activitatea marelui poet naţional. Sunt 
recitate versuri preferate de copii din poe-
ziile: O, rămâi…., Atât de fragedă, Dorin-
ţa, Floare albastră și se cântă îndrăgitele 
poezii Somnoroase păsărele, Mai am un 

singur dor, O rămâi….. Participanţii la 
acest eveniment au fost foarte emoţionaţi, 
retrăind clipele copilăriei, când memorau 
poezii pentru a le spune părinţilor sau bu-
nicilor. 

O poezie recitată la momentul potrivit 
are un efect emotiv puternic asupra celor 
din jur.

Organizatorii evenimentului (prof. Me-
lania Vuin și prof. Aron Bonţ) s-au stră-
duit să menţină vie în su� etele noastre 
imaginea poetului nepereche.

Așa încercăm noi, copiii, să facem ne-
muritoare ziua nașterii lui Eminescu.

Lorena Doloca
cls. a V-a E 
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Vă aducem la cunoștinţă că impozitele și taxele lo-
cale pentru anul 2015  nu au fost  modi� cate faţă de 
anul 2014. Actul normativ care a stat la baza stabilirii 
impozitelor și taxelor aferente anului 2014 este HG nr. 
1309/27.12.2012.

Cuantumul sumelor datorate va �  adus la cunoștinţa 
dumneavoastră prin decizii de impunere și înștiinţare 
de plată ( pentru sumele restante din anii anteriori), 
care vor �  transmise � ecărui contribuabil până la mij-
locul lunii februarie. 

Vă mulţumim pentru înţelegere și colaborare. 
Serviciul Impozite și Taxe

Problemele dumneavoastră vor �  
rezolvate rapid și simplu

la birou mediator
sÂntana

Str. Bicazului, nr. 45

Tel: 0747.045.502

Potrivit art. 254, 259, 264 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, orice 
persoană care dobândește, construiește 
sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, 
mijloc de transport,  are obligaţia de a de-
pune o declaraţie � scală la Serviciul de 
impozite și taxe al Primăriei Sântana,  în 
termen de 30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii.

Contribuabilii care se a� ă în oricare din 
aceste situaţii și au dobândit clădiri, tere-

nuri, mijloc de transport în cursul anului 
2014, sunt rugaţi să depună la Serviciul 
Impozite și Taxe declaraţie � scală  impri-
matul se găsește la ghișeu sau pe site-ul 
primăriei) împreună cu copia actului de 
proprietate (contract de vânzare-cumpă-
rare, donaţie, succesiune etc) și a actului 
de identitate.

Vă mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Impozite și Taxe

15 ianuarie 1850... se năștea marele Emi-
nescu. O dată importantă pentru toţi ro-
mânii.

Acest eveniment a fost marcat și de elevii 
Școlii Gimnaziale Sântana, împreună cu 
profesorii și învăţătorii lor. Concursurile 
de recitat poezii din opera „Luceafărului 
poeziei românești” au avut loc în � ecare 
clasă de la ciclul gimnazial. Cei mai mici 
învăţăcei au încercat să memoreze măcar 
câte o strofă și apoi să o redea cât mai ex-

presiv cu putinţă. Aceștia  s-au arătat ex-
trem de încântaţi de realizarea unor colaje 
pe teme preluate din opera eminesciană.  
La ora 12, doamnele profesoare de limba 
română au prezentat, în power point, date 
despre viaţa și opera marelui poet. Elevii 
au fost provocaţi să completeze prezenta-
rea, ceea ce s-a și întâmplat spre bucuria 
celor prezenţi.

Veselia și spiritul competitiv au însoţit 
întreaga activitate spre mulţumirea cadre-
lor didactice prezente la eveniment.

Prof. Mihaela Ciorna 

PE URMELE LUI EMINESCU

ZI DE NEUITAT….

15 Ianuarie - Ziua Poetului Mihai Eminescu

Anunț taxe și impozite

Medierea - o soluție!
În atenția cetățenilor!

Unirea neamului românesc 
a fost și  este un deziderat de 
veacuri al poporului român, o 
dorinţă care de cele mai multe 
ori nu a fost posibilă datorită 
împotrivirii marilor puteri vecine 
spaţiului românesc. 

Primii pași către unire s-au 
făcut odată cu evenimentele re-
voluţiei de la 1848, care - deși a 
fost înăbușită - a demonstrat în 
mod categoric dorinţa de inde-
pendenţă si de unitate a româ-
nilor. Din pacate,  Imperiul Oto-
man și Rusia Ţaristă au încheiat 
la Balta Liman, o convenţie vala-
bilă șapte ani.

In cursul anului 1853, s-a 
declanșat Războiul Crimeii, ca 
urmare a neînţelegerilor dintre 
puterile acelor vremuri, iar în-
frangerea Rusiei a permis ca prin 
tratatul de pace încheiat la Paris 
în 1856, Principatele Romane 
să treacă sub protecţia puterilor 
semnatare. 

 Un pas esenţial în realizarea 
unirii l-au avut Adunarile Ad-
hoc începând cu 1857, atunci 
când - pentru prima oară - au 
fost prezenţi si deputaţi ţărani, 
iar forţele sociale și politice erau 
chemate să se pronunţe în lega-
tură cu aceasta problemă.  Fo-
losind însă textul neclar al Con-
venţiei de la Paris, clasa politică 
românească pune practic Europa 
în faţa faptului împlinit – dubla 

alegere  ca domn a lui Alexandru 
Ioan Cuza în data de 5 ianuarie 
1859 de către Adunarea Electivă 
a Moldovei  și 24 ianuarie 1859, 
alegerea ca domn în Ţara Româ-
nească. 

Se cuvine să amintim cu acest 
prilej a� rmaţia marii personali-
tăţi istorice ale perioadei – Mi-
hail Kogălniceanu  care spunea 
despre dubla alegere următoa-
rele  - „Om nou la legi noi!”.

 Într-adevăr, domnia lui Ale-
xandru Ioan Cuza și mai ales re-
formele sale au schimbat pentru 
totdeauna evoluţia noului stat 
– România - , un stat tânăr dar 
puternic, un stat care va face pa-
șii decisivi spre  modernizare în 
perioada următoare.  Alegerea 
aceluiași domn în ambele Prin-
cipate a reprezentat o victorie 
însemnată a poporului român 
în lupta sa pentru formarea unui 
stat naţional unitar. 

Prof. Ioan Nicolae  Creț

SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A 
ZILEI DE 24 IANUARIE 1859



  SÂNTĂNEANUL

CMYK

                  IANUARIE 2015                           SÂNTĂNEANUL          pag. 8 SÂNTĂNEANUL          pag. 8 SÂNTĂNEANUL

Asociația Expresul CFR Arad, Sucursala Sântana
Condiții de acordare a împrumuturilor C.A.R. de la 01.01.2015

VOCEA CETĂȚEANULUI

Pentru informații suplimentare puteți să-l contactați pe domnul Bălaj Constantin, tel: 0751.632.225

Grupa
Categoria de 
împrumut

Fondul social obligatoriu 
depus

Venitul minim 
lei/net lunar pt. 
titular şi giranţi

Dobânda 
anuală
%

Nr.
rate

Nr.
obligatoriu
de giranţi

Rată lunară maximă de 
restituit

A 100-1000
35-350 se reţin la plata 
primului împrumut

350-400 5 12 1 30%-40% din venitul 
solicitantului

B 1100-3000
380-1000 se reţin la plata 
primului împrumut

400-600 6 15 2 (din care 1 girant 
pensionar)

30%-40% din venitul 
solicitantului

C
3100-5900 1050-1970 se reţin la plata 

primului împrumut
500-800 6,2 18 2 (din care 1 girant 

pensionar)
30%-40% din venitul 
solicitantului

D
Sume fi xe fără 

divizare

6.000 2000 se reţin la plata pri-
mului împrumut

650 6,5 24 3 (din care 1 girant 
pensionar)

30%-40% din venitul 
solicitantului

7.000 2340 750 6,5 24 3 (din care 1 girant 
pensionar)

30%-40% din venitul 
solicitantului

8.000 2700 900 6,5 24 3 (din care 2 giranţi 
pensionari)

30%-40% din venitul 
solicitantului

E
Sume fi xe fără 

divizare

9.000 3000 1000 7,5 24 3 (din care 2 giranţi 
pensionari)

30%-40% din venitul 
solicitantului

10.000 3350 1200(titular) peste 
1000(girant)

7,5 24 4 (din care 2 giranţi 
pensionari)

30%-40% din venitul 
solicitantului

În acest număr al ziarului am stat de vorbă cu 
mai mulți sântăneni, întrebându-i ce părere are 
� ecare cu privire la anul care tocmai a trecut. 
Nu de alta, dar în acest număr al lunii ianuarie, 
am dorit să facem și o trecere în revistă a retros-
pectivei anului 2014.

Le mulțumim � ecăruia pentru amabilitatea 
de a sta de vorbă cu noi și le dorim un an 2015 
cât mai prosper și cu cât mai multe realizări

CONSTANTIN SUCIU
consilier primar

Anul 2014 a fost o provocare 
pe plan profesional, posibilitatea 
de a lucra într-un domeniu mult 
mai complex decât în învăţământ. 
Un prilej de a-mi demonstra 
calităţile,aptitudinile și munca în 
echipă. Sunt mulţumit pentru tot 
ceea ce mi s-a oferit și cred că și 
conducerea primăriei, la rândul ei, 
este mulţumită de profesionalismul 
și implicarea avută. Anul 2014 a fost 
un an bun, prosper, încununat cu 
multe realizari, provocări și lucruri 
noi din care am învăţat multe. De 
la anul 2015 îmi doresc și mai multe 

împliniri. Cu această ocazie vreau 
să urez cetăţenilor orașului Sântana 
un 2015 plin de bucurii, realizari pe 
toate planurile și sănătate, că-i mai 
bună decât toate.

Barani Ileana
Anul 2014 a fost o schimbare ma-

joră în viața mea și a soțului meu 
pentru că ne-am repatriat. Locuind 
într-o țară străină, anul trecut am 
decis să ne întoarcem acasă și să 
deschidem o mică afacere, care din 
fericire merge su� cient de bine. De 
la anul 2015 îmi doresc în primul 
rând sănătate și prosperitate.

Ciontea Floare
Din punct de vedere al agricultu-

rii, 2014 a fost un an acceptabil. Am 
avut parte de multe bucurii dar și de 
momente mai puțin plăcute. Pentru 
Caporal Alexa în 2015 îmi doresc 
continuarea amenajărilor de trotu-
are și asfaltarea străzilor. Pentru că 
muncesc în domeniul agriculturii, 
îmi doresc subvenții mai mari cu 
care să ne putem ușura munca.

Mircea Căruntu
director Liceu Tehnologic

Anul 2014 o fost unul bun, plin de îm-
pliniri pe toate planurile, atât profesiona-
le cât și personale. Din punctul de vedere 
al școlii au fost realizări extrem de mari, 
reabilitarea celor două corpuri de clădiri, 
urmând ca pentru 2015 să demarăm și 
amenajarea celui de-al treilea corp de 
clădire. Ne propunem și să igienizăm toa-
te interioarele intituțiilor de învățământ. 
Cu ajutorul primăriei, am încredere că 
vom duce la bun sfârșit toate proiectele 
demarate și că vom începe altele noi. Sper 
ca și anul 2015 să � e măcar la fel de bun 
precum a fost cel precedent. 

Gheorghe Flueraș
Personal vorbind, anul 2014 nu a fost 

unul rău deloc. Primul și cel mai impor-
tant punct de vedere este acela că sunt 
sănătos. Viața de pesnionar este una 
liniștită, și din fericire îmi permite să am 
tot felul de activități, în așa fel încât să mă 
bucur de acești ani. A fost un an cu mult 
succes. Cred că toată lumea așteaptă de 
la 2015 doar bucurii. Consider că priori-
tară este acea liniște și siguranță politică 
de care avem atâta nevoie. Consider că 
schimbarea regimului prezidențial este 
un prim pas către normalitate. Suntem 
totuși de la țară și ne dorim un an cât mai 
rodnic din punct de vedere al agriculturii. 
Doresc tuturor sântănenilor multă să-
nătate în speranța că vom avea un viitor 
mult mai strălucit.

Trif Cristian
Anul 2014 a fost pentru mine un înce-

put de drum. Am deschis o mică afacere 
iar din punct de vedere comercial pot 
spune că ne-am descurcat destul de bine. 
Despre orașul nostru nu am decât cuvinte 
de laudă, având în vedere multitudinea 
de proiecte pe care administrația le-a 
dus către � nalizare. Mă refer aici la cana-
lizare, la asfaltarea drumurilor, renovarea 
școlilor și așa mai departe. Consider că 
este un început prielnic pentru Sântana. 
În 2015 am înțeles că se vor continua pro-
iectele de modernizare a infrastructurii și 
în aceste condiții nu pot decât să privesc 
către un viitor mai luminos.

Lațcu Ioan

Anul 2014 nu a fost unul deosebit de bun, 
dar am trecut sănătoși de el și ne dorim ca 
anul 2015 să � e mai bun și mai prosper din 
toate punctele de vedere. Pentru ca să � u 
concret îmi doresc și mai multe investiții în 
piață spre exemplu, unde eu îmi desfășor 
activitatea. Avem parte de condiții bune 
dar lipsesc multe dotări, precum ar �  o mai 
bună sursă de lumină.

Fericean Gheorghe

Anul 2014 a fost unul bun, datorită fap-
tului că nu am dus lipsă de nimic. Vânzările 
la piață au fost bune, am avut parte de 
un an roditor și m-am bucurat de sănăta-
te pentru a le face pe toate. Pentru 2015 
îmi doresc o pensie mai mare, pentru a 
mă putea bucura mai mult de calitatea de 
pensionar.

Dorin Bibici

Pentru mine anul 2014 a fost unul dintre 
cei mai buni ani. Am parte de o fetiță care 
este sănătoasă, vânzările la piață au decurs 
foarte bine și ne bucurăm de sănătatea de 
care avem nevoie. Pentru 2015 așteptăm 
încă un băiețel ca să ne întregim familia și 
multă sănătate. 


