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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Stimați cetățeni, iată că ne apropiem de 
una dintre cele mai mari sărbători din 
an și anume Învierea Mântuitorului Iisus 
Hristos. Este praznicul care ne face să � m 
mai buni, mai iertători, să primim lumina 
Învierii în su� etul nostru. E momentul în 
care trebuie să uităm de necazurile noastre 
și, după un post de 40 de zile de curățire 
trupească și su� etească, să petrecem în ar-
monie, alături de cei dragi Învierea Dom-
nului. Anul acesta, datorită diferențelor 

din calendarul sărbătorilor creștine - cel 
catolic și cel ortodox - o parte a comunității 
noastre locale serbează Paștele pe data de 1 
aprilie, iar altă parte a comunității noastre 
se bucură de marea sărbătoare pe data de 
8 aprilie. În aceată perioadă ne bucurăm 
și de sărbătoarea Floriilor, eveniment care 
este menit să ne pregătească pentru Săp-
tămâna Patimilor. În duminica Floriilor 
după Sfânta Liturghie, concetățenii care 
poartă numele de Florin, Florina, precum 
și alte nume de � ori, sărbătoresc mai apar-
te această zi. Tocmai de aceea doresc să le 
urez tuturor un sincer și călduros La Mulți 
Ani. 

Este perioada din an în care ar �  fru-
mos să încercăm să � m mai buni, să � m 
iertători, să ne deschidem inimile că-
tre aproapele nostru, să împărtășim cu 
toții sentimentele de iubire la care ne în-
deamnă Mântuitorul și să luăm aminte la 
învățăturile sale.  Sărbători Fericite!

Sărbători Fericite 
Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Sărbători Pascale Binecuvântate Sărbători de Paște fericite!

Fie ca lumina S� ntei Învieri să vă lumineze su� etele și 
casa. Dumnezeu să vă binecuvânteze și îngerii să vă 
ocrotească, să aveți parte numai de sănătate și belșug. Să 
vi se împlinească toate visele și speranțele, iar pacea S� n-
tei Sărbători Pascale să vă coboare în su� ete.

Sărbători Binecuvântate!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Este o tradiţie ca Primăria Ora-
șului Sântana să organizeze acest 
spectacol concurs în cinstea ,,Zi-
lei Internaţionale a Femeii”. O 
sală arhiplină a aplaudat atât pre-
staţia concurenţilor, cât și presta-
ţia artistică a ansamblului Busu-
iocul din Sântana și a invitaţilor 
speciali. Concurenţii din acest 
an au fost foarte bine pregătiţi, 
au obţinut note foarte mari, lu-
cru ce a făcut di� cilă desemnarea 
câștigătorilor. În � nal juriul a de-
cis următoarele:

-la categoria de vârstă 7-10 ani, 

locul II, Doriana Bâte și Pașca 
Narcisa, locul I Cosma Mihaela și 
Vuin Alexandra.

-la categoria de vârstă 10-14 ani, 
locul I, Bodonea Lorena, Abrudan 
Iulia și Lazea Mihnea,  iar Trofeul 
concursului a fost câștigat de Buș 
Andrei. Acompaniamentul con-
curenţilor a fost asigurat de Sil-
viu Bonţea, Danciu Marian, Roșu 
Răzvan și profesor Iosif Nagy. 
Juriul i-a avut în componență pe 
Ciordaș Ioan, Viorica Mănăstire, 
Radu Vand, Iosif Nagy și Rozalia 
Pașca.

Spectacol concurs 
,,Floricele din Sântana”, editia XVII-a

> pag. 4

Primăvară darnică 
la Clubul Copiilor Sântana

Elevii Clubului Copiilor Sânta-
na au luat un start neașteptat de 
bun în aceast început de sezon 
competițional. Se anunță un an 2018 
plin de realizări și bucurii. Dacă ar �  
să rămânem doar cu aceste rezultate 
tot am �  mulțimiți. Însă suntem doar 
la început iar competițiile de nivel 
înalt abia acum încep. > pag. 4> pag. 8

„Apreciez în mod deosebit locuitorii
 din Sântana, un oraș frumos, 

aranjat, cu oameni serioși”
Interviu cu domnul Iustin Cionca – 

Președintele Consiliului Județean Arad

 -Domnule președinte, sub ce auspicii 
a început anul 2018?

-Urmare modi� carilor intervenite la 
Codul � scal, bugetul judetului Arad pe 
anul 2018 a fost diminuat cu 45 mili-
oane de euro. Deci auspiciile nu au fost 
bune. 45 de milioane de euro luați de 
la județul Arad, de la arădenii care au 
muncit din greu pentru banii aceștia, 
înseamnă, practic, că ni s-au luat banii 
pentru reparațiile de drumuri, pentru 
școli, pentru grădinițe, pentru trotuare. 
Suntem foarte supărați, pentru că banii 
arădenilor ajung în județe unde oamenii 
nu se trezesc la ora 6 dimineața să mear-

gă la lucru, ci stau pe ajutoare sociale. 
-Care sunt obiectivele importante  re-

alizate în județ de când sunteți în frun-
tea Consiliului Județean Arad?

-Cel mai important este că am depus 
proiecte de 300 de milioane de euro, 
Consiliul Județean și instituțiile noas-
tre subordonate. Asta înseamnă că în 
anii următori va �  șantier în tot județul, 
și pe drumurile județene, și în spitale. 
Am investit foarte mulți bani în Spita-
lul Județean, unde astăzi avem secții 
care au fost modernizate total. Vă dau 
un exemplu: secția de Chirurgie II este 
la standard european; doar trei județe 
din țară mai au aparatura care există la 
Arad. Avem și un alt proiect important, 
de depistare a cancerului la sân. Peste o 
mie de femei din tot județul Arad au fost 
în ultimele opt luni la analize, la Arad, 
care sunt absolut gratuite pentru femeile 
între 45-65 de ani. 

Vă invit să vă programați la numărul de 
telefon: 0730.110.201, să vă îngrijiți de să-
nătatea dvs. Repet, nu trebuie plătit nimic, 
deși această analiză costă într-un cabinet 
privat până la 300 de lei!
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Proiectele administrației sântănene
Proiecte derulate în perioada 

2012-2017
1.”Reabilitare imobil Liceul Teh-

nologic Sântana, județul Arad”, 
În cadrul acestui proiect a fost 
reabilitată în totalitate corpul de 
clădire  Activițățiile proiectului au 
constat în execuția lucrărilor de 
reabilitare a șarpantei, schimbarea 
acoperișului, termoizolația exteri-
oară  a clădirii, reabilitarea interi-
oarelor, grupurilor sanitare și dota-
re cu mobilier.

Valoarea totală a proiectului a fost 
de 602.138,13 lei, 

2.”SuccES Intreprinderi sustena-
bile pentru incluziune” În cadrul 
proiectului s-a în� ințat o fabrică cu 
sediul în localitatea Caporal Ale-
xa care are ca obiect de activitate 
producția de pavele. 

Valoarea totală a proiectului a fost 
de 7.171.723 lei.

3.”Modernizare străzi în orașul 
Sântana, județul Arad” Străzile 

care au fost supuse modernizării 
sunt: Aradului, Bicazului, Bistriței, 
Câmpului, Căprioarei, I. L. Ca-
ragiale, Nicolae Bălcescu, Păcii, 
Păltinișului, Teiului, T. Vladimires-
cu, 1 Decembrie.

Valoarea totală a proiectului este 
5.064. 353,55 lei.

4.”Reabilitare și extindere reţea 
de canalizare în Sântana” În ca-
drul acestuia s-a făcut reabilitarea 
reţelei de canalizare menajeră pe o 
lungime de 4.152 de metri, extin-
derea acesteia cu 44.749 de metri 
și executarea unui număr de patru 
staţii de pompare a apelor uza-
te. Valoarea totală a proiectului a 
fost de 23.733.168,18 lei, din care 
76,48% reprezintă contribuţia ne-
rambursabilă a Uniunii Europene, 
11,7% cea a Guvernului României 
iar 1,8% contribuţia autorităţilor 
locale

Proiecte în curs de implementare
1. ”Modernizarea infrastructurii de 

acces agricol în localitățile Sântana și 
Caporal Alexa”, 

Activitățiile proiectului constau în ame-
najarea de drumuri agricole în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de tra� c rutier 
agricol care să deservească asigurarea acce-
sului la terenurile agricole adiacente. 

Valoarea totală a proiectului � ind de 
5.385.136 lei, inclusiv TVA, proiectul este 
în etapa de evaluare.

2. “Reabilitare și modernizare Școală 
Generală Sfânta Ana - Corp clădire str. 
Ghioceilor nr.29-31, oraș Sântana, 
județul Arad” 

Activitatiile acestui proiect vor � : schimba-
rea acoperisului, tencuiala interioara si exte-
rioara, inlocuirea usilor si ferestrelor, schim-
barea podelelor si inlocuirea mobilierului.

Valoarea totală a proiectului este 
1.603. 253,00 lei. Lucrările de reabilitare 
și modernizare sunt întârziate de aproape 
5 luni din cauza contestațiilor succesive de-
puse la Agenția Națională de Soluționare a 
Contestațiilor.

3. “Reabilitare și modernizare Școală 
Sfânta Ana – corp str. Muncii nr. 56, oraș 
Sântana, județul Arad” 

Activitățiile acestui proiect vor � : schimba-
rea acoperisului, tencuiala interioara si exte-
rioara, inlocuirea usilor si ferestrelor, schim-
barea podelelor si inlocuirea mobilierului.

Valoarea totală a proiectului este 
1.239. 069,00 lei. Lucrările de reabili-
tare și modernizare sunt și aici întârziate 
din cauza contestațiilor depuse la Agenția 
Națională de Soluționare a Contestațiilor.

4. “Extindere Scoala Gimnaziala cu 
sala de sport, str. T. Vladimirescu nr. 25” 

Acest proiect are în vedere extinde-
rea corpului de clădire ce aparține Școlii 
din orașul Sântana, cu o sală de sport 
multifuncțională. Ea va deservi atât corpu-
lui de care se alipește, cât și celuilalt corp al 
școlii. Clădirea va �  compusă dintr-o sală de 

sport dimensionată pentru practicarea mai 
multor sporturi (hanball, baschet, volei, mi-
ni-fotbal etc.) și spațiile anexe ei (vestiare 
elevi și profesori, depozitare, cameră CT)

Valoarea totală a proiectului este 
2.744.311 lei. Urmează elaborarea proiect 
tehnic urmată de execuție.

5. “Reabilitare Scoala Gimnaziala 
Sfanta Ana cu clasele I-IV corp cladire 
str.Unirii nr. 3C arondata Liceului Teh-
nologic Stefan Hell in oras Santana, jud.
Arad” 

Activitățiile acestui proiect vor � : schim-
barea acoperisului, tencuiala interioara si 
exterioara, inlocuirea usilor si ferestrelor, 
schimbarea podelelor si inlocuirea mobili-
erului.

Valoarea totală a proiectului este 
775.284,45 lei.

6. Îmbunătățirea cooperării trans-
fronatliere între instituțiile publice ale 
Nădlac-Sântana-Elek-Doboz)” 

În cadrul acestui proiect la Sântana va �  
dotată cu aparatură IT sala căminului cul-
tural.

Valoarea totală a proiectului: 
296,890.00 euro, iar 1,499.00 euro, repre-
zentând  co-� nanțarea de la bugetul local. 
Proiectul este în etapa evaluării tehnico-� -
nanciare.

7.“Amenajare teren de sport 
multifuncțional”.

Zona supusă lucrărilor de amenajare a 
terenului de sport multifuncțional este 
situată pe partea dreaptă a străzii Dunării 
și are ca destinație principală practicarea 
tenisului de camp, baschetului și voleiului.

Valoarea totală a proiectului este de 
349.434, 00 lei inclusiv TVA și se a� ă în 
evaluare.

8. Proiectul pentru construcția 
“Centrului cultural” se a� ă în 
procedură de atribuire, se ana-
lizează ofertele pentru întocmi-
re proiect tehnic și execuție.

Perpective pe noi linii de finanțare pentru 
anul 2018

1.Proiectul pentru reabilitarea corpului 
de clădire cu cantină de la Liceul Tehno-
logic ”Stefan Hell”; 

2.Proiectul Modernizare drumuri Ca-
poral Alexa, 

3.Realizarea infrastructurii de apă po-
tabilă în Caporal Alexa

4.Proiectul pentru anveloparea blocuri-
lor construite înainte de 1990 în centrul 
orașului; 

5.Proiectul pentru amenajare piste de 
biciclete, 

6.Proiect pentru modernizarea ilumi-
natului public și reducerea costurilor de 
consum. 

7.Pe POR se așteaptă deschiderea li-
niilor de � nanțare care pot �  accesate 
pentru: construcție blocuri de locuințe + 
amenajare parc Europa; amenajare cen-
tru civic (de la sensul giratoriu până la 
parcul Katharina Ackerman) + reabili-
tare clădire Urbarial Haus (în care a fost 

biserica din parohia Sântana II).
8.Se realizează studiul de fezabilitate 

pentru introducerea gazului în Caporal 
Alexa

Primăria Orașului Sântana, prin com-
partimentul proiecte europene, a realizat 
și alte proiecte care din diverse motive nu 
au obținut � nanțare. Dăm exemplu, ”Re-
abilitare Casa Urbarială”, care deși a fost 
aprobat în anul 2014, a rămas în așteptarea 
� nanțării care din cauza epuizării fondu-
rilor europene nu a mai venit.  Altul, cum 
este cazul celui pentru amenajare parcului 
Europa a fost respins din motive tehnice, 
ar mai �  Centrul de zi Comlăuș etc

Compartimentul urmărește toate linii-
le de � nanțare în așa fel încât să acopere 
toată aria de proiecte de care orașul are 
nevoie.

Inspector Compartiment 
Proiecte Europene, 

Adela Pall 

În data de 7 martie, a.c., Primăria Mu-
nicipiului Arad a desfășurat o dezbatere 
publică având ca temă două proiecte de 
hotărâri, dintre care unul privind unele 
măsuri de asigurare a serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din mu-
nicipiu. Viceprimarul municipiului Arad, 
domnul Levente Bognar a subliniat: 
„Pentru că ne dorim un oraș la standarde 
europene, modul în care gestionăm pro-
blema animalelor fără stăpân trebuie să 
devină o prioritate. Cea mai mare proble-
mă a noastră este educaţia”, făcând referi-

re la faptul că cetățenii trebuie să se ală-
ture și ei efortului depus de autorități în 
problema gestionării câinilor fără stăpân. 
Două reguli ar trebui respectate: să ținem 
animalele în curte și să le sterilizăm. 

Două reguli ar trebui respectate: să ținem
 animalele în curte și să le sterilizăm!

Din nou... câinii vagabonzi din Sântana
O nouă razie pentru prinderea

 câinilor vagabonzi
Joi, 8.03. 2018, pe raza localității s-a 

desfățurat o nouă acțiune de prindere 
a câinilor fără stăpân. Au fost prinși 12 
câini după cum urmează: 4 în centru, 2 
la piață, 2 pe strada Ze� rului, 1 la gară 
și 3 la halta Comlăuș. Au fost veri� cate 
și alte zone reclamate de cetățeni: Școala 
Gimnazială Comlăuș, Liceul Tehnologic, 
Școala cu predare în limba germană, zona 
spitalului, zona Borodei, străzile 1 Mai, 
Poetului, Mărășești, Crișului, Tranda� ri-
lor, Păcii. Echipajul a fost și în satul Ca-
poral Alexa, unde chiar în aceeași zi a fost 
reclamată prezența unei haite de câini la 
intrarea în sat, dar din păcate nu au mai 
fost găsiți. Pozele sunt realizate în data 
de 9 martie. Deși cu o zi înainte au fost 
prinși în centrul orașului patru câini, la o 

zi după acțiune au apărut alți șase. Con-
ducerea primăriei a solicitat efectuarea de 
acțiuni săptămânale, însă posibilitățile de 
prindere și gestionare a câinilor fără stă-
pân la nivelul județului sunt limitate.

Probleme legate de câinii vagabonzi sunt 
și la nivelul municipiului Arad

Domnul Tiberiu Ciul, directorul Gos-
podăririi Comunale Arad, a declarat re-
cent că: ”În acest moment adăpostul de 
animale este aproape plin. 

Adăpostul poate găzdui aproximativ 300 
de câini. Totuși, în acest an va �  moderni-

zat cabinetul veterinar și vor �  amenajate 
alte 100 de locuri noi pentru câinii vaga-
bonzi. Una din probleme este că mulți 
arădeni, la apariția hingherilor, lasă câini 
în curțile lor, iar ulterior îi eliberează pe 
stradă.” 
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Sărbătoarea Învierii Domnului este 
cea mai așteptată sărbătoare a crești-
nilor, � indcă ea ne introduce în atmo-
sfera celui mai important eveniment 
din istorie,  în care s-a implicat în mod 
direct Însuși Creatorul a toate. 

Un adevăr fundamental descoperit 
în istorie de Învierea Domnului este 
cel mărturisit de noi în articolele ul-
time ale Simbolului credinţei: „aștept 
învierea morţilor și viaţa veacului ce 
va să � e.” Această făgăduinţă divină, 
de îndeplinirea căreia trebuie să � m 
siguri, ne face să cântăm în noaptea 
de Paști plini de entuziasm: „aceasta 
este ziua pe care a făcut-o Domnul să 
ne bucurăm și să ne veselim într-însa” 

(Canonul Învierii). Și bucuria noastră 
este pe deplin justi� cată, � indcă învi-
ind Hristos ne dă și nouă siguranţa în-
vierii.. Ne dovedește Domnul că prin 
Învierea Sa moartea nu e de� nitivă și 
veșnică. Nu ea are ultimul cuvânt, ci 
viaţa. Dacă până la Învierea lui Hris-
tos moartea era privită ca o catastro-
fă inevitabilă, după Înviere, moartea 
devine, prin urmare, o „mare trecere” 
așa cum o numea poetul � losof Lu-
cian Blaga. Devine, deci, o scară spre 
viaţa veșnică. 

Un alt adevăr revelat nouă de Învie-
rea Mântuitorului Iisus Hristos ţine de 
însăși viaţa � ecăruia dintre noi.

 Această viaţă capătă un sens înalt, 
căci, � ind veșnică impune răspunde-
re pentru modul în care o trăim aici 
pe pământ. Cu siguranţă, nu putem 
trăi la întâmplare și cu indiferenţă faţă 
de valorile religios-morale creștine. 
Dacă întâlnirea ucenicilor cu Hristos 
cel înviat le-a dat încredinţarea că cele 
predicate de El cât timp fusese cu ei, 
constituie adevăruri dumnezeiești și 
trebuie propovăduite chiar cu preţul 
vieţii, și noi, de asemenea, se cuvine să 
ţinem cu convingere învăţăturile Bise-
ricii noastre strămoșești ca pe adevă-

rul în care trebuie să credem, calea pe 
care trebuie s-o urmăm și viaţa pe care 
trebuie s-o trăim.

Astfel, Învierea Domnului devine te-
meiul fundamental al vieţii morale, al 
iubirii de Dumnezeu și de aproapele, 
al faptelor bune. Este esenţial „să zi-
cem fraţilor și celor ce ne urăsc pe noi 
și să iertăm toate pentru înviere”, așa 
cum cântăm în noaptea de Paști, mai 
ales în zilele noastre, când sărbătoa-
rea Învierii Domnului este accepta-
tă și asimilată din nefericire, de unii, 
numai într-un sens cu totul străin de 
cel creștin. Mai ales acum, când se 
vorbește tot mai mult de petrecerea 
„vacanţei de Paști”, de „balul de Paști”, 
de „discoteca de Paști” etc., denatu-
rându-se în totalitate sensul sărbătorii 
creștine. 

Dacă Hristos a înviat, și dacă, prin 
urmare, și noi vom învia, se cuvine 
să-i urmăm învăţăturile în așa fel în-
cât învierea noastră să � e înviere spre 
viaţă. Și, mai mult decât atât, suntem 
datori să mărturisim alături de seme-
nii noștri, dar și împreună cu atâţia în-
aintași adormiţi în dreapta credinţă și 
în nădejdea propriei lor învieri că 

„Hristos a înviat!”.
Preot Ioan Crainic

Diac.  Adrian Crainic
Parohia Ortodoxa Santana II

Învierea Domnului

M e s a j e  d e  P a ș t i !
»A mai rămas o clipă din noaptea-nfricoșată

E ultima rămasă din lunga așteptare,
Cu zorile odată, Cel Preaiubit apare,

Biruitorul morţii, în ÎNVIERE se arată.
Un fulger scânteiază, pe bolta înstelată

 Un glas solemn de tunet, 
spre cer, pământ și mare

Proclamă biruinţa iubirii arzătoare
A Mielului de jertfă, INVIAT și fără pată!«

N.H.
Vă dorim, ca Învierea Domnului Nostru Isus 

Christos, a cărei sărbătoare ne este oferită să o 
trăim în acest An al Domnului 2018,să aducă în 
su  etul Dumneavoastră și tuturor celor dragi și 
apropiaţi aceeași bucurie și lumină, pe care a ra-
diat-o din mormântul rece și întunecat prin ma-
re-I ÎNVIERE, DRAGOSTE ȘI BUNĂTATE. Din 
toată inima, vă salută cu adevărul de credinţă 
CHRISTOS a ÎNVIAT !

EIN GESEGNETES OSTERFEST 
Comunitatea Romano-Catolică din Sântana 

Pr. Bariak Ladislau
COMUNITATEA 

ROMANO-CATOLICĂ SÂNTANA 
Vă invită să luaţi parte la 

CELEBRĂRILE LITURGICE
 o� ciate cu ocazia 

SFINTELOR SĂRBĂTORI 
ALE ÎNVIERII DOMNULUI

 SÂMBĂTA SFÂNTĂ, 31.03.2018 
LITURGHIILE SOLEMNE 

din NOAPTEA SFÂNTÃ 
Comlăuș - Ora: 18.00 
Sântana - Ora: 20.00 

DUMINICĂ, 01.04.2018 
LITURGHIILE SOLEMNE din ZIUA SFÂNTÃ 

Comlăuș - Ora: 09.00 
Sântana - Ora: 10.00

Drumul 
spre grădina învierii
 trece pe la Golgota.

An de an sărbătorim Paștele. 
Această sărbătoare vine de la 
un popor ales de Dumnezeu, pe 
nume Israel. Atunci când a fost 
scos din Egipt, unde devenise rob, 
Dumnezeu a judecat pe egipteni 
prin moartea întâilor născuți din 
orice familie, iar pe cei din fa-
miliile israeliților nu i-a judecat. 
Această protejare specială a evre-

ilor s-a numit Paște, 
adică „a trece pe ală-
turi”. Îngerul morții 
i-a ocolit pe cei care 
au fost ai lui Dumne-
zeu. Totuși israeliții 
trebuiau să jertfească 
un miel, iar sânge-
le să � e pus pe ușiorii ușii și pe 
pragul de sus și numai în aceas-
tă bază au fost ocrotiți de moarte 
(Exodul 12).

Noi, Biserica Creștină Baptistă 
BETESDA din Sântana, vă dorim 

tuturor sântănenilor, Sărbători 
binecuvântate. HRISTOS A ÎN-
VIAT!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Consemnează, 

păstor Mirăuțe Ioan

Lumina și căldura Invierii Domnului să ne încălzeasca su-
� etele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre 
iubire, credinţă și iertare. Să � m mai buni, să ne bucurăm 
din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoa-
ră și să dăruim iubire celor dragi. Hristos a inviat!

Biserica Ortodoxă Română Sântana II
Preot Ioan Crainic, Diac. Adrian Crainic

Sărbătoarea Învierii
Gândindu-mă la Sărbătoarea Învierii, nu pot să nu mă 

gândesc : la atâția oameni cuprinși de teama, la atâția co-
pii rămași cu bunicii, la atâtea case si apartamente, unde 
nu s-a mai aprins un bec de ani buni . La atâția părinți în 
vârstă, rămași singuri într-o casă înghețată. La atâta sin-
gurătate, pentru că ne vedem atât de rar. Reușim să ne în-
tâlnim în super-market și în farmacie . Am renunțat la 
băncile de la stradă, nu mai e la modă . Am pierdut dragul 
de lumina nocturnă a Lunii și strălucirea stelelor, prefe-
răm să stăm orbiți de lumina telefoanelor. IisusHristos nu 
dorește să viziteze cei treisprezece - patrusprezece mii de 
locuitori ai Sântanei, El vrea să rămână cu � ecare locuitor 
la acest Praznic. El nu vine să-ți ia sau să-ți dea. El vine să 
stea cu tine. Pune capăt singurătății, anxetății, tristeții din 
viața ta !Sărbătorește cu Iisus !

Biserica Creștină Peniel Sântana, 
vă spune si la acest Praznic: Hristos a Înviat !

Pastor Nelu Popelea

HRISTOS A ÎNVIAT! 
Pacea și bucuria adresate de Hristos S� nților 

Săi Apostoli și femeilor mironosiţe în ziua În-
vierii Sale să vă umple inimile și casele. Ne ru-
găm lui Dumnezeu ca S� ntele Sărbători de 
Paști să vă aducă tuturor ani mulţi cu pace 
și bucurie, sănătate și mântuire și întru toate 
bună sporire.

Pr. Nicolae Rădulescu
Parohia ortodoxă română Sântana I

Praznicul Învierii Domnului sa va aducă Lu-
mina în su� et și pacea în familii! De S� ntele 
Paști BUCURAȚI-VĂ!  Hristos a înviat! 

Pr. Liviu Pam� loiu, Caporal Alexa

Fie ca Învierea Domnului să vă aducă tutu-
ror putere-n Credință, lumină în su� et, pace 
în inimă iar bucuria cuvintelor Mântuitoru-
lui să vă călăuzească mereu:,,V-am spus aces-
te lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume 
veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am bi-
ruit lumea.”

Hristos a Înviat !
Pr. Lucian Ștefănuț

Pr. Vand Ioan

Cu ocazia marii Sarbatori a Invierii Domnu-
lui Isus Christos,Biserica Crestina Penticostala 
Filadel� a,ureaza tuturor cetatenilor din orasul 
Santana, pace , fericire,bunastare si bucurie.Ne 
rugam ca aceasta zi sa � e o zi deosebita si fru-
moasa.Isus sa invieze inimile noastre.Va bine-
cuvantam in Numele Domnului Isus.

Pastor: Aurel Ardeu

Sărbătoarea 
Învierii Domnului

 Ne reamintește din nou de 
diferențele calendaristice  din-
tre Biserici: Biserica occidentală 
sărbătorește Învierea Domnului 
la 1 aprilie, iar Biserica orien-
tală, după calendarul vechi, pe 
data de 8 aprilie.

 Serbarea Paștelui liturgic ar �  
mai frumoasă dacă toţi creștinii, 
împreună, ar sărbători în aceeași 
zi, căci ar corespunde rugăciunii 
lui Isus din seara de Joia Mare: „Ca 
toţi să � e una, după cum tu, Tată, 
ești în mine și eu în tine, ca și ei să 
� e una în noi, ca să creadă lumea 
că tu m-ai trimis” (Ioan 17, 21). 

Dar, până când reușim, cu aju-
torul Sfântului Duh, să sărbă-
torim împreună Învierea Dom-
nului, să ne reînnoim în su� et 
cu ocazia s� ntelor sărbători. În 
acest sens, trebuie să ne trăim 
unitatea la nivelul comunităţii, 
a familiei și pe plan personal.  
În aceasta constă adevărata tră-
ire în su� et a sărbătorii Învierii 
Domnului. Să căutăm și să regă-
sim bunătatea din � ecare dintre 
noi și bucuria de a �  alături de 
aproapele nostru.
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 Felicităm toţi con-
curenţii pentru munca depusă 
și talentul lor și îi vom sprijini în 
continuare să � e promovaţi. 

In deschiderea spectacolului nos-
tru a fost în premieră formatia de 
tineret a ansamblului Busuiocul, 
condusă de profesor Iosif Nagy. In 
spectacol au mai participat Mo-
can Selena - câștigătoare a ediţi-
ei precedente și un grup de copii 
condus de Domnul Ciordaș Ioan, 
care a oferit un program special 
dedicat mamelor: Porcolean Tu-
dor, Stulianic Eliza, Stulianic Filip, 
Dărăban Maximus, Axente Rareș 
și Cighirean Alexandru. 

Ansamblul Busuiocul a partici-
pat cu două grupe de dansatori 
juniori, care au prezentat dansuri 
în coregra� a domnului Andrei 
Șandru, iar seniorii cu dansuri 
din Banatul de munte și campie . 
Interpreţii ansamblului Busuio-
cul, Sara Dulovecz, Nicolas Pur-
da, Adriana Răuţ, Sonya Honi-
ges, Ramona Mihai și Alexandru 
Pam� loiu, laureaţi anul trecut ai 
concursului ,,Floricele din Sânta-
na“, au adus în fața publicului cele 
mai frumoase melodii, încunu-
nate în doua albume. Fâșie Geor-
giana, Florina Dărău, Leonard 
Stoian, Alexandra Corban, Mă-
dălina Hoza, Nicoleta Buburuzan 
și Mihaela Boda – interpreţi ai 
ansamblui Busuiocul au cântat și 
ei un buchet de melodii apreciat 
de public și îndelung aplaudat. 
Versurile si liniile melodice ale 
cântecelor poartă semnatura Ro-
zaliei Pașca iar acompaniamentul 
orchestral pentru cele două CD-
uri a fost asigurat de orchestra 
Rapsodia condusă de Vasile Rus. 

Spectacolul a avut parte și de in-
vitaţi speciali: Formaţia Autentic 
cu interpreţii Viorica Mănăstire 
și Radu Vand, alături de Ionuţ 
Guver și Paula Pașca. Pe lângă 

aplauzele îndelungate, toţi con-
curenţii și interpreţii au primit 
diplome și � ori. Tot � ori au pri-
mit și doamnele din sală care au 
participat la spectacol.

Multumim încă odată organiza-
torilor: Primariei Orașului Sân-
tana, domnului Primar Daniel 
Tomuţa, domnului Viceprimar 
Cornel Gligor  și consiliului local 
pentru acest moment artistic de-
dicat tuturor femeilor.

Inspector Cultural
Rozalia Pașca

Spectacol concurs 
,,Floricele din Sântana”, editia XVII-a
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Primăvară darnică la Clubul Copiilor Sântana

Ne-am făcut încălzirea la 
Pecica în 18 martie la faza județeană a 
concursului de dans modern Magia Dan-
sului unde trupa Get Out a ocupat două 
locuri III la categoria claselor III- IV 
pentru cele două dansuri (dans popular 
stilizat și hip-hop) cu care s-au prezentat, 
iar colegii lor mai mari, trupa Angels s-a 
clasat de două ori pe locul I, tot pentru 
două dansuri (dans contemporan și hip-
hop) prezentate în concurs. 

Ne așteaptă în luna aprilie două 
competiții importante unde vom �  
prezenți: concursul național de dans or-
ganizat în cetatea Alba-Iulia și concursul 
internațional de dans organizat la Arad. 
Le urez mult succes copiilor și mulțumiri 

părinților care sunt mereu alături de ei și 
îi susțin.

Pentru că spuneam de primăvara cea 
darnică la C.C. Sântana, roadele au apă-
rut și în cercul de creație literară. La etapa 
regională a concursului de creație literară, 
Cuvinte jucăușe, secțiunea poezie, Axen-
te Rareș a ocupat locul II iar Bătrîn Sergiu 
și Costan David, locul III. În data de 23 
martie se va desfășura în cadrul aceluiaș 
concurs, secțiunea interpretare teatrală-
monolog, unde îi avem ca reprezentanți 
pe: Ghilea Iosana, Marc Mariana, Costan 
David, Axente Rareș, Blîndu Mara, Cior-
na Ionuț și Trif Paul. Mult succes și  spe-
răm la cel puțin un loc pe podium. 

Prof. Diana Bându
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Premiu special pentru sântăneni
Sătămânalul german Banater Zeitung 

din Timișoara a organizat o nouă ediţie 
a degustării cârnaților bănățeni. În grai 
popular șvăbesc, evenimentul se numește 
„Worschtkoschtprob” și reprezintă sărbă-
toarea anuală a ziarului de expresie ger-
mană pentru regiunea de vest a României.

Evenimentul din acest an a fost organi-
zat, joi, la Căminul Cultural din comuna 
Șag, în parteneriat cu Federaţia Caritas a 
Diecezei Timișoara, Forumul Democrat 
al Germanilor din Banat și Forumul De-
mocrat al Germanilor din România. Tre-
buie să reamintim cititorilor că în anul 
2014 degustarea de cârnați a fost organi-
zată la Sântana.

Ca și atunci, și în acest an printre 
câștigători au fost și doi sântăneni. Este 

vorba despre cârnații făcuți în gospodări-
ile famililor Renz Johann și Socaciu Eri-
ka, care au castigat Premiul Special al Ju-
riului. Întrebați despre secretul obținerii 
unor cârnați atât de apreciați, familia 
Renz pune totul pe modul de prepare, iar 
familia Socaciu, care este pentru al treilea 
an pe lista câștigătorilor, a dezvăluit că 
folosește și carne de pui, care îi conferă 
cârnațului un plus de savoare. câștigători au fost și doi sântăneni. Este cârnațului un plus de savoare. 

Seară specială de teatru
Luni 26 martie 2018, pe scena căminului 

cultural din Satul Nou, iubitorii de cultură 
au avut plăcerea de a urmări comedia „Să 
râdem cu Petre și Sebi”, prezentată de Tea-
trul ”Art Emotion” din Oradea cu ocazia 
zilei mondiale a teatrului. Ziua Mondială 
a Teatrului a fost instituită de Institutul In-
ternaţional de Teatru, în cadrul Congresu-
lui Mondial din 1961, la Viena și a fost săr-
bătorită prima oară în 1962, la 27 martie, 
ziua în care se deschidea stagiunea Teatru-
lui Naţiunilor, la Paris. Din spusele actoru-
lui Sebastian Lupu, Sântana este singurul 

oraș fără teatru din țară care sărbătorește 
annual acest eveniment.

Spectatorii, înmajoritate tineri, au um-
plut sala căminului cultural și au savurat 
momentele de umor. Cum e și normal, ac-
torii au fost răsplătiți cu aplauze. 
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Sâmbătă, 17 martie, la Si-
biu s-a desfășurat cea de-a 
treia editie a Cupei de Judo 
Miado’s. Au participat peste 
850 de sportivi, reprezentând 
60 de cluburi din patru țări. A 
fost primul concurs de anul 
acesta pentru copiii născuți în 
anii 2008-2009.  

Antrenorul Sebastian Rus a 
declarat pentru ziarul nostru 
că: Unirea Sântana s-a înscris 
în competiție cu un număr de 
16 sportivi, dintre care mulți 
începători. Competiția a fost 
de un nivel neașteptat de ri-
dicat, însă cu toate acestea 
sportivii noștri au câștigat 
cinci medalii, din care două 
de aur, una de argint și două 
de bronz, precum și un loc 5 
și trei locuri 7 în condițiile în 
care la unele categorii au fost 

înscriși chiar și 60 de sportivi. 
Sunt mulțumit de toți copiii 
mei care au luptat azi, a fost 
un test foarte bun pentru ei. 
Alături de antrenorul secund 
Gabriel Căbulea îi felicităm 
pe copii.

Din județul Arad au parti-
cipat patru cluburi: Unirea 
Sântana, CS Judo Arad, CSM 
Arad și Podgoria Ghioroc. 
Spre mândria noastră, Unirea 
Sântana s-a clasat pe primul 
loc între cluburile din județ 
și mai mult decât atât a avut 
rezultate mai bune chiar de-
cât cluburi cu renume în țară, 
cum ar �  clubul Steaua.

Locul I: Bâte Antonia (năs-
cută 2012) categoria 19 kg, 
Brancovan Gloria (2010) ca-
tegoria 36 kg, 

Locul II: Cotu Miruna 

(2009), +48kg
Locul III: Paven Amelia 

(2008), 40kg
Locul V: Bâte Robert (2008), 

50 kg
Locul VII: Cârlan Natana-

el (2009),30 kg; Ana David  
(2007), 50 kg; Pop Ariana 
Maria (2009), 40kg.

”Participarea la această 
competiție a fost posibilă da-
torită susținerii � nanciare fă-

cute de către părinți, cărora le 
mulțumesc. În momentul de 
față clubul sportiv își schim-
bă statutul și devine club de 
drept public și îmi este teamă 
ca birocrația excesivă să nu 
pună în pericol  participarea 
la campionatul național.”

echipelor sus-amintite.

Luna martie a fost bogată în 
competiții sportive școlare, 
organizate de către Inspecto-
ratul Școlar al Județului Arad, 
pe care elevii Liceului Tehno-
logic ,,Stefan Hell” din Sânta-
na le-au onorat prin partici-
pare, dar și prin obținerea de 

noi rezultate meritorii. 
Astfel, echipa de fotbal for-

mată din fete născute în anii 
2007 și 2008 a participat la 
etapa județeană a ,,Cupei 
Tymbark-Junior” și a reușit să 
se claseze pe locul I, obținând 
în acest fel, dreptul de a repre-

zenta județul Arad la etapa 
zonală a competiției, care se 
va desfășura în județul Hu-
nedoara, în data de 31 mar-
tie, unde va da piept cu re-
prezentantele județelor Alba, 
Caraș-Severin, Hunedoara, 
Mehedinți și Timiș. 

La aceeași competiție, echi-
pa formată din fete născute în 
anii 2005 și 2006, a Liceului 
Tehnologic ,,Stefan Hell”, a ra-
tat cu puțin ocuparea primu-
lui loc, clasându-se pe treapta 
a doua a podiumului, după 
înfrângerea din � nală, scor 
0-1, disputată în compania fe-
telor de la Școala Gimnazială 
Șimand.

Participând și la competiția 
organizată în cadrului Olim-
piadei Naționale a Sportului 
Școlar, echipa de fotbal fete, 
născute în anii 2007 și 2008, 
s-a clasat pe locul al II-lea, 
pierzând � nala la mare luptă, 
după executarea loviturilor de 
departajare, în fața celor de la 
Școala Gimnazială ,,Avram 
Iancu” Arad.

,,Vreau să le felicit pe mici-
le fotbaliste ale școlii noastre 

pentru toate sacri� ciile pe 
care le fac pentru acest sport. 
Echipa mică, formată din fete 
născute în anii 2007-2008, în 
cei doi ani de existență, încă 
nu a cunoscut înfrângerea în 
timpul regulamentar de joc, 
pierzând doar ultimul meci, 
la lovituri de departajare. Ne 
dorim să facem o � gură fru-
moasă la Sântămarie Orlea, în 

județul Hunedoara, la etapa 
zonală a Cupei Tymbark-Ju-
nior, unde, dacă vom reuși să 
obținem locul I, vom acce-
de la etapa națională a aces-
tei competiții. Va �  extrem 
de greu, dar am încredere în 
aceste fete deosebite!” ne-a 
declarat prof. Emil Arsa, cel 
care se ocupă de pregătirea 
echipelor sus-amintite.

Sportul școlar sântănean în actualitate

Echipa de fotbal fete, născute în anii 2005 și 2006, ocupantă 
a locului al II-lea la etapa județeană a ,,Cupei Tymbark-Ju-
nior”

Sus, de la stânga la dreapta: Andreea Neag, Cristina Varvari, 
prof. Emil Arsa, Lorena Draia, Ana Maria Tuduce;

Jos, de la stânga la dreapta: Larisa Muntean, Georgiana 
Borteș, Mihaela Rus și Maria Olariu.

Echipa de fotbal fete, născute în anii 2007 și 2008, care va 
reprezenta județul Arad la etapa zonală a ,,Cupei Tymbark-
Junior” 

Sus, de la stânga la dreapta: Doriana Bîte, Teodora Potint-
eu, prof. Emil Arsa, Amelia Paven, Selena Mocan;

Jos, de la stânga la dreapta: Ioana Rus, Alexia Igreț, Natalia 
Ursuț-Bătrîn, Ana-Maria Coman.

Cupa Miado’s Sibiu- Unirea Sântana peste cluburi de renume

care la unele categorii au fost 

Iarna pe uliță....
la Sântana
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Căsătoriile lunii februarie 2018
M A R I N E S C U  V A S I L E  Z A M F I R  ș i  L I N G U R A R  A N C A

O N E Ț I U  T U D O R  M I H A I L  ș i  P O R C O L E A N  C R I S T I N A  M A R I A
F Î Ș C U  C R I S T I A N  F LO R I N  ș i  N A G Y  R E N ATA

V A R G A  C R I S T I A N  C L A U D I U  ș i  PAV E N  PA R A S C H I V 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

BONȚ ARON
LAZA ELENA

REBENCIUC ILIE
TRIF SOFIA

BELDEA IONEL

MOJIC GHEORGHE
CĂTANA LIVIA

SELEGEAN DRAGHINA
HOLTEAN LUCREȚIA

URECHE IRONIM
STRENGAR MARIA

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

CARICATURA LUNII

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 în-

trunit în ședință extraordinară în data de 
13.02.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hoărâre privind aprobarea bu-
getului local al Orașului Sântana pentru anul 
2018.

Consiliul local al orasului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
20.02.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hoărâre privind aprobarea dez-
membrării imobilului situat în Sântana, jud. 
Arad, evidențiat în CF nr. 306642 Sântana, 
nr.top. 306642, în suprafață de 538 mp și 
trecerea imobilului în proprietatea privată a 
orașului Sântana.

2.Proiect de hotărâre privind mandata-
rea primarului orașului Sântana, de a re-
aliza și întocmi raportul de evaluare al 
performanțelor prefesionale individuale ale 
secretarului orașului Sântana, pentru activi-
tatea desfășurată în anul 2017. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cotizației Consiliului Local Sântana, aferentă 
anului 2018, la bugetul Asociației de dezvol-
tare intercomunitară sistem integrat de ges-
tionare a deșeurilor județul Arad.

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
programului anual de achiziții publice pe 
anul 2018.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezmembrării  imobilului situat în Sântana, 
str. M.Viteazul, nr.1, bloc ANL, jud. Arad, 
evidențiat în CF nr. 303476 Sântana, nr.top. 
303476, în suprafață de 1338 mp.

7.Proiect de hotărâre privind repartizarea 
imobilului situat pe str. Ghioceilor, nr.9, jud. 
Arad, către doamna Varga Maria. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
calendarului evenimentelor cultural-artisti-
ce la nivelul orașului Sântana, pentru anul 
2018.

9.Proiect de hotărâre privind aproba-
rea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, de asistență și/sau de reprezen-
tare pentru anul 2018. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat la nivelul orașului Sântana și satu-
lui aparținător Caporal Alexa, pentru anul 
școlar 2018-2019.

11.Proiect de hotărâre privind completarea 
obiectului de activitate al SC PRIMVEST 
CONSULT SRL.

12.Proiect de hotărâre privind închirie-
rea spațiului din str. Muncii, nr.53, ap. nr. 
2,5,6,8,13,14,15 ;i 16.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
calendarului activităților pe anul 2018 al Bi-
bliotecii Orășenești „Ștefan Aug. Doinaș“.

14.Proiect de hotărâre privind com-
pletarea hotărârii Consiliului Local nr. 
244/21.12.2017 privind aprobarea tarifului 
facturat de către RETIM ECOLOGIC SER-
VICE SA și plătit de către utilizatori pentru 
activitatea de colectare separată și transpor-
tul separat al deșeurilor orașului Sântana.

15.Diverse.
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință de îndată în data de 
26.02.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  
programului de îmbunătățire a e� cienței 
energetice, al orașului Sântana.

2.Proiect de hotărâre privind implemen-
tarea Proiectului „Creșterea e� cienței ener-
getice la clădirile rezidențiale din orașul 
Sântana, jud. Arad: componenta 1 – bl.B1 și 
componenta 2 – bl.B2“ și a indicatorilor teh-
nico-economici ai acestuia. 

 Întocmit, Anca Butar

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 
cetăţenii care sunt în această 
situaţie sau care cunosc per-
soane în această situaţie ca 
până în data de 23 iunie 2018,  
să ia legătura cu consilierii 

din cadrul Compartimentu-
lui Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefo-
nic, la numărul 0257-462082. 
Venim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre 
persoanele care s-au căsătorit 
în alte localităţi și care acum 
au domiciliul stabil în Sânta-
na.

Anunţ important!

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LO-
CAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
SÂNTANA face apel la toți cetățenii pen-
tru a veri� ca termenul de valabilitate al ac-
tului de identitate, astfel încât să nu devină 
contravenienți ai legii.

Titularii actelor de identitate a căror valabilita-
te expiră au obligația de a solicita eliberarea unui 
nou document, înainte cu maxim 180 de zile și 
minim 15 zile înainte de expirarea acestuia.

Anunţ important!
SC Contitech � ermopol

 Romania SRL din Nadab  jud Arad
 angajează:

OPERATORI PRODUCȚIE
Program de lucru în ¾ schimburi

Salariu motivant
Tichete de masă

Transport gratuit
Informații la telefon 0729 800 294

 - Laura Chiorean.

Anunţ angajare

Piața 
de animale 

Unde va �  amplasată
Principalul obstacol în 

calea realizării acesteia 
a fost lipsa unui teren 
adecvat. Pentru a putea 
�  autorizată era obligato-
riu ca între piața de ani-
male și cea mai apropiată 
locuință să � e o distanță 
mai mare de 500 m. 

Singurul teren care 
îndeplinește această 
condiție, bene� ciază de 
utilități și este legat de 
un drum public este cel 
amplasat la ieșirea din 
Sântana către Curtici, 
pe partea dreaptă, la 
intrarea în fostul CAP 
Comlăuș. 

Un obiectiv care 
prinde contur după mulți ani 

de așteptări

> pag.7
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În ce constă 
realizarea pieței.

Se vor efectua următoarele lucrări 
: amenajare structură rutieră adec-
vată pentru drumurile de acces și 
platformele interioare, parcare și 
semnalizare cu indicatoare, împrej-
muire, rampă încărcare-descărcare 
animale, platforme de beton pentru 
amplasare gherete și toalete ecologi-

ce, platformă din beton pentru gu-
noi, foraj și rețea de apă, dezinfector 
rutier la intrarea în piață și spațiu 
pentru animale bolnave. 

Se va amenaja și un cabinet medi-
cal pentru doctorul veterinar. 

Ce va cuprinde
Suprafața totală a terenului ce va �  

amenajat este de 9432 mp, din care 
1292 mp reprezintă amenajări exte-

rioare. 
Toate amenajările proiectate se fac 

în conformitate cu prevederile Or-
dinului Nr. 45/17 mai 2010 și Ordi-
nul Nr. 77/2015. 

Drumurile de acces vor �  făcu-
te din 35 cm balast și 15 cm piatră 
spartă. La intrare va exista o parca-
re pentru cumpărători. Piața va cu-
prinde două platforme pentru zona 

comercială aferentă pieței de anima-
le, o platformă pentru piața de ce-
reale și o platformă pentru piața de 
lemne. Structura platformelor va �  
realizată din 20 cm balast și 10 cm 
piatră spartă.

Întreaga piață va �  împrejmuită cu 
un gard cu înălțimea de 1,50 m, rea-
lizat din plasă de sârmă zincată � xată 
pe stâlpi metalici și soclu de beton

-Ce proiecte aveți în vedere pentru 
anul acesta?                                                           

-Ne concentrăm pe mai multe do-
menii importante: în ce privește dru-
murile județene, începem cel mai 
ambițios program de modernizare. 
Vor intra în lucru 300 km de drumuri 
județene, ceea ce nu s-a mai întâmplat 
niciodată până acum! Șapte proiecte 
am depus pe Programul Național de 
Dezvoltare Locală. Guvernul a de-
cis să taie patru dintre ele, fără nicio 
explicație: Mișca – Apateu – Berechiu, 
Berzovia – Buziaș – Lipova, Gurahonț 
– Buteni și Tauț – Târnova. Pentru 
comparație, în județul Neamț, Guver-
nul � nanțează prin același program 22 
de drumuri județene și 33 de poduri, 
în județul Vrancea 13 drumuri și 19 
poduri, în județul Vaslui 13 drumuri 
și 3 poduri, în județul Dâmbovița 13 
drumuri și 5 poduri. Cum vi se pare? 
Este corect? Dacă socotim bine, două 
dintre aceste județe luate împreu-
nă nu produc cât produce județul 
Arad., iar Guvernul con� scă banii 
arădenilor și în loc să respecte mun-
ca locuitorilor județului Arad și să le 
asigure condițiile pe care le merită, 
trimite bani în Teleorman, Neamț, 
Vaslui, Vrancea, Dâmbovița și alte ast-
fel de județe. Nu aș vrea să � u înțeles 
greșit. Eu nu am o problemă cu locu-
itorii județelor respective, înțeleg că 
trăiesc greu pentru că administrațiile 
de acolo sunt incapabile să genereze 
dezvoltare economică, dintr-un com-
plex de motive, care până la urmă nici 
nu ne privesc. Ce mă nemulțumește 
este această nedreptate prin care 
arădenii sunt considerați pușculița 
Guvernului, această lipsă de respect 
față de munca, seriozitatea si nevoile 
cetățenilor județului nostru. Noi am 
alocat fonduri pentru co� nanțarea 
drumului județean important Arad - 
Șiria – Buteni, care va �  realizat din 
fonduri europene obținute de Con-
siliul Județean Arad, prin Progra-
mul Operațional Regional.  Este cel 
mai mare proiect de modernizare de 
drum județean, la nivelul Consiliului 
Județean! Vom mai începe lucrări de 
modernizare pe Moneasa-limită de 

județ Bihor, Sânmartin-Olari-Caporal 
Alexa, Nădab-Seleuș. Sunt proiecte 
depuse de Consiliul Județean Arad și 
� nanțate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. Din fonduri pro-
prii, vom lucra anul acesta la drumu-
rile Neudorf – limită de județ Timiș, 
Pâncota – Seleuș, Nădlac – Pereg, 
Dorobanți – Macea și Grăniceri - Pilu. 
De asemenea, am depus un proiect de 
13 milioane de euro pentru rețeaua 
de drumuri transfrontaliere: Curtici 
– Macea – Sânmartin, Sânmartin – 
Socodor, Socodor – Nădab, care va � , 
practic, o centură a orașului Chișineu 
Criș. Vom scoate, astfel, tra� cul greu 
din oraș! Se va construi și o centură 
a orașului Curtici, un nod feroviar și 
industrial în plină dezvoltare. Și să nu 
uităm că lucrăm și la un proiect pen-
tru � nalizarea centurii Aradului pe o 
lugime de 11 km, care presupune și un 
pod nou peste Mureș și un pasaj pes-
te calea ferată. Doar valoarea acestui 
proiect este de 35 de milioane de euro!

- Drumurile sunt întotdeauna un 
subiect de actualitate, dar cu ”sănă-
tatea” cum stăm?                                                                                                                                       

- În domeniul sănătății publice va �  
însă cea mai vizibilă schimbare. Avem 
o strategie de dezvoltare a sistemu-
lui arădean de sănătate publică, prin 
investiții în clădiri, aparatură și cadre-
le medicale. Consiliul Judeţean Arad 
a depus proiecte în valoare de 52 de 
milioane de euro în anul 2017 pen-
tru construirea și modernizarea de 
noi secții de spital. Am alocat în anul 
2017 suma de 7.518.000 de lei spita-
lului arădean dintre care aproximativ 
6 milioane de lei au fost alocați doar 
pentru aparatură medicală.  Am cum-
părat un aparat RMN în leasing, anul 
acesta, după ce Ministerul Sănătății, 
a refuzat să își onoreze contractul cu 
Spitalul Județean și nu a mai trimis 
la Arad aparatul RMN promis încă 
de anul trecut. Printre alte investiții 
importante în aparatură sunt un di-
gitizor pentru secţiile Pneumologie și 
TBC (108.000 de lei), aparat radiolo-
gie intervențională cu braț (385.000 
de lei), masă de operaţie bloc operator 
III (108.000 de lei), etc. Tot în cur-

sul anului 2017, Consiliul Judeţean 
Arad a alocat suma de 1.621.000 de 
lei pentru cheltuieli de întreținere a 
secțiilor Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Arad. În anul 2018 am pro-
gramat investiții de același nivel ca în 
anul 2017, din fondurile Consiliului 
Județean, în Spitalul Clinic Județean 
de Urgență. 

Suntem singurul CJ care a construit 
un spital nou, din resursele sale pro-
prii – Spitalul TBC. Construim un 
Complex Pediatric pe șapte nivele, 
amenajăm o nouă secție de Oncolo-
gie, cu 50 de paturi, construim un nou 
Spital de Psihiatrie, amenajăm pe fon-
duri europene Secția de Cardiologie – 
iată de ce pot spune cu cea mai mare 
sinceritate că realizăm cele mai mari 
investiții în sistemul de sănătate publi-
că din Arad, din ultimii 40 de ani!

 -Trebuie să aducem la cunoștința 
cititorilor că sunteți un prieten apro-
piat al orașului și că în anii trecuți ați 
sprijinit diverse proiecte de dezvolta-
re locală și vă rugăm să ne spuneți 
dacă și pentru acest an Sântana se 
regăsește pe agenda dumneavoastră 
de lucru?

-Da, Sântana este întotdeauna în 
atenția mea. Am o apreciere deosebi-
tă și față de primarul dvs., dl. Daniel 
Tomuța, care este un primar foar-
te bun, unul dintre cei mai buni din 
județul Arad. Dar apreciez în mod de-
osebit locuitorii din Sântana, un oraș 
frumos, aranjat, cu oameni serioși. 
Spre mulțumirea tuturor drumurile 
județene ce tranzitează orașul au fost 
refăcute în anii trecuți, iar anul acesta 
avem în vedere modernizarea drumu-
lui Caporal Alexa-Olari și mai departe 
până la Sânmartin. 

 -Aveți o bună experiență în 
administrația publică, ați fost pri-
mar, deputat și acum președinte al 
consiliului județean.  Ce este mai 
greu?

-Oricare muncă este frumoasă, dacă 
o faci cu plăcere. Iar mie îmi face 
mare plăcere să � u alături de dvs., 
de cetățeni, să rezolv problemele oa-
menilor. Să știți că pentru mine nicio 
problemă nu este mică. Îi ascult și în-
cerc să îi ajut pe toți, � indcă așa am 
învățat, ca primar la Pecica, să � u atent 
la oameni. Eu cred că un președinte 
de Consiliul Județean trebuie să lucre-
ze pentru cetățenii județului său, și nu 
invers! Iar funcția pe care o ocup este 
pentru mine o mare răspundere. Îmi 
încep ziua dimineața la 8 și o închei 

la 22. Mă întâlnesc zilnic cu zeci de 
oameni, uneori cu sute, și încerc să re-
zolv problemele lor. Uneori pot, alte-
ori cer și eu ajutor. Dar îmi fac munca 
cu mare plăcere.

 -Care este părerea dvs despre 
situația actuală?

-Regret faptul că guvernul nu face 
ceea ce au așteptat românii, bâlbâin-
du-se în adoptarea unor acte normati-
ve, pe care, anterior punerii în practică 
le schimbă sau le modi� că, bulversând 
cetățenii. Între timp viața este tot mai 
grea în România si prețurile au cres-
cut incredibil de mult. 

-Știm că programul dvs este foarte 
încărcat, mai aveți timp de viață per-
sonală, de familie?

-Am norocul că am o soție care mă 
înțelege, știe ce înseamnă să lucrezi 
în administrație, � indcă eu am fost 
de trei ori ales primar, am fost par-
lamentar, iar acum, ca președinte de 
Consiliu Județean, duc mai departe 
proiectele pentru arădeni pe care le-
am început în anii precedenți. Sigur 
că este greu, sunt departe mai tot tim-
pul de familie, de � ul meu, care anul 
acesta are examenul pentru liceu și 
ar avea mare nevoie de mine. Nu am 
mai avut sâmbătă și duminică în fa-
milie, în ultimii ani. Când alții petrec 
sfârșitul de săptămână în familie, eu îl 
petrec în județ. Dar este un sacri� ciu 
pe care mi l-am asumat, o consecință 
a funcției pe care o am.

 -Un cuvânt de încheiere pentru sân-
tăneni.

-Mi-aș dori ca toți locuitorii Româ-
niei să � e la fel de harnici și de corecți 
ca oamenii din Sântana. Vă rog să � ți 
alături de primarul vostru, dl. Daniel 
Tomuța, în proiectele sale, să susțineți 
Administrația Publică Locală, con-
ducerea Consiliului Județean, pentru 
că avem planuri foarte mari pentru 
următorii ani. Și pentru că suntem în 
preajma S� ntele Sărbători Pascale, vă 
doresc tuturor sărbători binecuvânta-
te, alături de cei dragi!

„Apreciez în mod deosebit locuitorii
 din Sântana, un oraș frumos, 

aranjat, cu oameni serioși”
Interviu cu domnul Iustin Cionca – 

Președintele Consiliului Județean Arad

Piața de animale Un obiectiv care prinde contur după mulți ani de așteptări
> pag.6
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Cum această primăvară a 
început cu un frumos epi-
sod de iarnă potrivit mai 
degrabă decorului de Cră-
ciun, obișnuitele acțiuni de 
curățenie au fost întârziate 
de curățarea zăpezii. Totuși, 
în scurtele ferestre de vre-
me bună s-a efectuat toale-
tarea arborilor înalți de pe 
domeniul public, arbori care 
prezentau risc de rupere în 
caz de furtună. Spre � nalul 

acestei luni s-au desfășurat 
lucrările obișnuite de curățire 
a parcurilor și spațiilor verzi, 
inclusiv vopsirea băncilor și 
văruirea pomilor.

 Rămân în atenția noastră 
zonele pe care cetățenii ires-
ponsabili le transformă în 
gropi de gunoi. Astfel de de-
pozite improvizate se formea-
ză an de an pe marginea câm-
purilor agricole, de-a lungul 
șanțului de lângă calea ferată, 

pășunile, marginea drumu-
rile județene și chiar unele 
străzi din partea de nord a 
orașului. 

Cabinetul medical școlar, o realizare pentru oraș
Cabinetul medical școlar funcționează din 

anul 2001, iar anul acesta, în data de 1 martie 
2018, se împlinesc 17 ani de la în� ințare.

În Sântana funcționează, în prezent, trei cabi-
nete medicale, un cabinet la Școala Sfânta Ana 
– asistent medical Monica Mișcoi, un cabinet 
la Grădinița PP1 – asistent medical Rodica 
Chetrariu și al treilea la Școala Gimnazială nr.2 
Sântana – asistent medical Mărioara Vand.

În cadrul celor trei cabinete sunt luați în 
evidență 1733 de elevi și au fost asigurate și 
efectuate următoarele servicii medicale:

-examinarea periodică a elevilor (examen de 
dezvoltare � zică: înălțime, greutate și perime-
tru toracic);

-înregistrarea și supravegherea copiilor cu 
afecțiuni cornice și trimiterea lor la examene 
de specialitate;

-supravegherea modului în care se respect 

igiena individuală a copiilor;
-efectuarea triajului epidemiologic la începu-

tul anului școlar, după � ecare vacanță și ori de 
câte ori este nevoie;

-acțiuni de pro� laxie a bolilor transmisibile;
-control zilnic la grădinița cu program prelun-

git privind starea de sănătate și igienă a copiilor;
-participare la întocmirea meniurilor și efec-

tuarea anchetei alimentare periodice pentru ve-
ri� carea respectării unei alimentații raționale;

-asigurarea asistenței medicale în cadrul 
competițiilor sportive din școală, desfășurate 
sâmbăta;

-constituirea de echipe pentru concursul “Sa-
nitarii pricepuți”;

Cabinetul medical este dotat corespunzător și 
asigură continuu medicamentele și materialele 
necesare intervențiilor medicale speci� ce.

Asistent medical Monica Mișcoi

Sântana este singura localitate din județ, ex-
ceptând municipiul Arad, în care elevii bene-
� ciază de serviciile unui cabinet stomatologic 
școlar. Cabinetul a început să functioneze de 
la începutul anului scolar 2017 și oferă servi-
cii medicale stomatologice pentru elevii de la 
toate școlile din oraș, inclusiv Școala ”Stefan 
Augustin Doinaș”. Este un motiv de mândrie 
pentru oraș și denotă intereresul pe care con-
ducerea primăriei îl acordă școlii și sănătății 
elevilor. În� ințarea acestui cabinet nu a fost 
un proces foarte simplu și trebuie să apreci-
em participarea la realizarea acestui proiect a 
doamnei doctor Victorița Bondari. 

Medicul stomatolog, doamna Bondari, a avut 
amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări.

1.Cum decurge activitatea?
Ne ocupăm de prevenție, consultații, trata-

mente, extracții, mergem la controale periodi-
ce și cu această ocazie încercăm să educăm și 
să atragem atenția elevilor asupra importanței 

sănătății cavității orale.
2.Cum stați cu dotarea și cu materialele sa-

nitare? 
Primăria orașului ne-a creat toate conditiile 

necesare pentru o bună activitate medicală, iar 
Direcția de Sănătate Publică ne oferă fondurile 
necesare pentru materiale și medicamente. Tot 
instrumentarul stomatologic și aparatura de 
sterilizare sunt noi, iar materialele dentare cu 
care se lucrează sunt de bună calitate.

3.Câți copii au venit la cabinet de când s-a 
deschis?

Să știți că elevii s-au învățat să vină la cabinet 
și să-și învingă teama de dentist. De când s-a 
deschis cabinetul au bene� ciat de controale și 
tratamente peste 400 de copii.

4.Vin si de la alte școli? 
Da, au dreptul la servicii gratuite toți copiii 

din Santana si Caporal Alexa, începând de la 
grădiniță până la liceu.

Cabinet primar, Anca Butar

S-a deschis o farmacie 
în satul Caporal Alexa

Joi, 22 martie 2018 s-a des-
chis Farmacia Jasminum din 
satul Caporal Alexa.

Cu această ocazie, d-na far-
macist Luminiţa Dohangie 
ne-a declarat:

“Facem parte dintr-un lanţ 
de patru farmacii, celelalte 
trei funcţionând tot pe raza 
judeţului Arad, mai precis 
în localităţile Păuliș, Conop 
și Seleuș. Prin deschiderea 
farmaciei din Caporal Alexa 
ne dorim să venim în spriji-
nul cetăţenilor care nu aveau 
posibilitatea să-și ia trata-
mentele și medicamentele 

necesare, � ind nevoiţi să se 
deplaseze în alte localităţi.

Preţurile medicamentelor 
sunt foarte accesibile pentru 
toate buzunarele și vă asigur 
că, încercăm să le păstrăm 
cât mai mici, în ciuda in� a-
ţiei.

Încercăm să acoperim toată 
gama de medicamente, atât 
pentru boli cronice (inclu-
siv diabet), cât și pentru boli 
acute.

Ne dorim ca toţi cetăţenii să 
� e mulţumiţi, atât din punc-
tul de vedere al calităţii pro-
duselor, al gamei variate, cât 
și din cel al preţului.

Farmacia Jasminum va 
funcţiona după următorul 
orar:

Luni – Vineri :  8,30 – 17,00
Sâmbătă : 8,30 – 14,00
Îi așteptăm cu drag, atât pe 

cetăţenii din Caporal Alexa, 
cât și pe cei din localităţile 
învecinate.”

Se lucrează la canalizare

Deși vremea din luna mar-
tie a fost potrivnică, lucrările 

de extindere a canalizării au 
continuat. 

Străzile Libertății și 
Micșuneleor au fost � nali-
zate și vor intra anul acesta 
în procesul de modernizare. 
Așa cum s-a mai anunțat, 
primăria va continua anul 
acesta procesul de extindere 
a canalizării și pe alte străzi. 
Imediat ce vremea va permi-
te, vor demara lucrările pe 
strada 1 Decembrie.

Curățenia de primăvară

Orar cabinete medicale spital 
Sântana

Cardiologie 
– Dr. Andreea Sfordon
Miercuri 8.30- 10.30

Obstetrică-Ginecologie
 – Dr. Izabella Fodor

Joi 9-11
Laborator 

analize medicale 
– Dr. Alina Ispravnic

Zilnic 8-11
Programare tel. 
0257/463.560

Doamna dr. Alina Ispra-
vnic ne-a comunicat că 
începând cu luna apri-
lie 2018, pentru a se evi-
ta aglomerația din prime-
le zile ale lunii, analizele 
medicale efectuate în mod 
gratuit prin  Casa de Asi-

gurări de Sănătate se fac 
doar pe bază de programa-
re la tel. 0257/463.560.
---------------------------------

Pediatrie 
– Dr. Ana Gavrilă

Luni 16 și 30 aprilie
Marți 24 aprilie 

Miercuri 4 și 11 aprilie 
Vineri 20 aprilie
Pt. programari: 

0761181118
---------------------------------

Medicină internă
 – Dr. Cornel Ilica 

zilnic 8-12
Laborator

 analize medicale MED Life
Marți și joi 8-11 

(la cabinet Dr Ilica)

Cabinet stomatologic școlar modern


