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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

- În interviul pe care actua-
lul antrenor al secției de judo, 
d-ul Sebastian Rus ni l-a acor-
dat,  v-a apreciat ca � ind cel 
mai bun judoka pe care orașul 
nostru l-a avut de-a lungul tim-
pului. Puteți să ne spuneți care 
au fost cele mai importante 
performanțe pe care le-ați avut?

- Cele mai importante 
performanțe pe care le-am rea-
lizat în activitatea mea sunt ur-
mătoarele:

- 1986 – campion național la 
Campionatul Național de Judo 
pentru copii de la Târgoviște, 
campionat la care am partici-
pat pentru Clubul sportiv școlar 
Bistrița Năsăud și aveam vârsta 
de 12 ani;

- 1990 – campion național de 
juniori pentru CSS Gloria Arad, 
la Pitești;

- 1991 – campion național 
pentru CSS Gloria Arad, la Iași;

- 1991 – campion mondial de 

juniori în Franța;
- 1991 – locul III la olimpiada 

de juniori de la Bruxelles, Bel-
gia;

- 1992 – campion național pen-
tru CSS Gloria Arad, la Brașov;

- 1993 – campion național pen-
tru CSS Gloria Arad, la Sibiu;

- 1994 – vicecampion național 
pentru CSS Gloria Arad;

- 1994 – medalie de bronz la 
Campionatele naționale de se-
niori de la Brașov;

- 1994 – locul III la Campio-
natele mondiale militare care au 
avut loc la București;

Am participat la multe alte 
concursuri internaționale unde 
am obținut numeroase medalii 
de aur, argint sau bronz.

-  Cum ați început practicarea 
acestui sport?

- Am început practicarea aces-
tui sport la vârsta de 7 ani, la 
Năsăud, unde am activat până 
în anul 1987, când m-am mu-

tat la Sântana, jud. Arad. Oda-
tă ajuns aici m-am înscris la 
secția de judo a CSS Gloria 
Arad, club pentru care am par-
ticipat la concursuri naționale 
și internaționale până în anul 
1992. În perioada 1991 – 1993 
am fost selecționat la lotul 
național de juniori care își 
desfășura activitatea la Alba Iu-
lia si ulterior la Pitești. Din 1993 
până în 1995 am fost legitimat la 
Clubul sportiv Steaua București.

În 1995 am plecat în Italia unde 
am activat la un club de judo din 
Roma, club pentru care am par-
ticipat la mai multe concursuri.

La sfârșitul anului 1995 m-am 
întors în România, unde am fost 
selecționat la Clubul sportiv Li-
berty din Oradea, participând la 
numeroase competiții.

După un an am revenit la Arad, 
m-am căsătorit și am încheiat ac-
tivitatea sportivă.

Altfel 
de valori

Interviu cu domnul Vasile Curcă, 
un fost sportiv de performanță

>>> pag. 4

Ziua Eroilor

Joi, 17 mai 2018, de Ziua Înălțării Domnului 
(mare sărbătoare creștină, care comemorează 
înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile 
după Înviere) celebrăm Ziua Eroilor, sărbătoare 
națională a poporului român, în memoria celor 
căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de lup-
tă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru 
apărarea țării și întregirea neamului.

La monumentul eroilor din Comlăuș, festivitatea  
de comemorare a eroilor a început după o� cierea 
S� ntei Liturghii a Înălțării Domnului. Preotul a 
ținut o scurtă slujbă, iar după aceea, copiii de la 
școlile din localitate au recitat poezii și au intonat 
cântece în memoria eroilor noștri. La � nalul pro-
gramului, reprezentanții primăriei, poliţia, școlile, 
partidele politice, Asociaţia agricolă “Romgera” 
Sântana, Asociația “Agromec” Comlăuș și familia 
Bej au depus coroane.

„Cel mai fi del cititor”

>>> pag. 5

         ,,Cel mai mare imperiu este imperiul citito-
rului; în el soarele nu apune niciodată”

A devenit deja o tradiție ca în luna aprilie, de Ziua 
Internațională a Cărții, Biblioteca Orășenească 
,,Ștefan Aug.Doinaș” Sântana, să încerce să-i re-
compenseze pe cei care iubesc cartea și înțeleg ro-
lul important al lecturii în formarea și educarea nu 
numai a copiilor și tinerilor, ci a tuturor vârstelor, 
lărgindu-le orizontul de cunoaștere, contribuind 
la dezvoltarea intelectuală, afectivă, emoțională a 
� inței umane, care, astfel, se va integra mai ușor în 
societatea complexă în care trăim. >>> pag. 3

Încă din mandatul precedent, 
preocuparea mea permanentă, 
în calitate de primar al orașului 
Sântana, a fost și este să găsesc 
soluțiile optime pentru asigura-
rea unui proces continuu de mo-
dernizare și progres pentru  Sân-
tana și Caporal Alexa.

În acest scop, prin multă muncă 
și efort, cu sprijinul Consiliului 

Local și al aparatului adminis-
trativ al Primăriei, s-a reușit pu-
nerea în aplicare a unei strategii 
locale coerente, concretizată în 
investiții publice pentru comu-
nitatea noastră locală sântănea-
nă: străzi asfaltate, trotuare ame-
najate, instituții publice puse la 
punct, rețea de apă și canalizare 
extinsă, capele construite, sală de 
sport reabilitată, parcuri amena-
jate, locuri de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc.

Pentru a putea realiza toate aces-
tea, am avut în vedere nu doar 
� nanțarea lucrărilor din bugetul 
local, lucru de altfel imposibil, ci 
și  � nanțarea din fonduri europe-
ne, prin programe guvernamen-
tale sau de la Consiliul Județean 

Arad, ceea ce s-a și întâmplat.
Doresc să vă asigur că voi con-

tinua să realizez un program 
corect de implementare de noi 
proiecte necesare pentru Sânta-
na și Caporal Alexa, prin care să 
continuăm pe acest drum al dez-
voltării administrative, sub for-
ma îmbunătățirii condițiilor de 
urbanism și asigurarea în oraș a 
tuturor facilităților de care avem 
nevoie ca și comunitate locală.

Vă transmit tuturor gândurile 
mele bune, dorindu-mi, ca împre-
ună, să ne administrăm cât mai 
bine, cu cât mai multe realizări, 
trăind în pace și armonie, pentru 
a avea un oraș ca o oază de liniște 
și bună înțelegere între oameni.

Primar, Daniel Tomuța 

Primar 
Daniel Tomuța

Fiecare proiect implementat
 reprezintă un nou pas în modernizarea orașului
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G h i d u l  C o l e c t ă r i i  S e l e c t i v e   a  G u n o i u l u i
PUBELA MARO

 PENTRU DEȘEURILE BIODEGRADABILE
Această pubelă se va distribui caselor individua-

le. În acest recipient veţi depozita toate tipurile de 
deșeuri biodegcadabile: resturi vegetale, fructe și 
legume.

Este interzis să depozitaţi în această pubelă:
- DEȘEURI REZIDUALE, precum mucuri de ţi-

gări, conţinutul sacului de la aspirator, etc.
- DEȘEURI RECICLABILE, precum ambalaje de 

hârtie, carton, plastic sau sticlă

RECIPIENTE ALBASTRE 
PENTRU DEȘEURI DIN HÂRTIE SI CARTON

Acest tip de container se va folosi pentru depo-
zitarea deșeurilor ceciclabile din hârtie și carton. 
Acestea vor �  depozitate pe domeniul public, atât 
pentru asociaţiile de proprietari cât și pentru gos-
podăriile individuale.

Este important ca recipientele să nu conţină re-
sturi alimentare. Pentru a folosi la maximum ca-
pacitatea containerului, pliaţi, turtiţi sau striviţi 
ambalajele.

Aceste containere NU se vor folosi pentru amba-
laje din sticlă. Aceste containere NU se vor folosi 
pentru deșeuri reziduale. Aceste containere NU se 
vor folosi pentru deșeuri biodegradabile. Aceste 
containere NU se vor folosi pentru deșeuri reci-
clabile din plastic și metal.

RECIPIENTE GALBENE 
PENTRU DEȘEURI DIN PLASTIC SI METAL

Acest tip de recipiente se va folosi pentru depozi-
tarea deșeurilor reciclabile din plastic și metal. Aso-
ciaţiile de proprietari vor depozita aceste deșeuri în 
containere amplasate pe domeniul public. Gospo-
dăriile individuale vor �  dotate cu pubele galbene.

METAL
Doze aluminiu, conserve, tuburi de alimente Fo-

lie de aluminiu
PLASTIC
PET (suc, apă, bere) Folie de plastic Pungi și am-

balaje din plastic
Flacoane (șampon, detergent)
Este important ca ambalajele să nu conţină re-

sturi alimentare. Pentru a folosi la maximum ca-

pacitatea recipientului, pliaţi, turtiţi sau striviţi 
ambalajele.

Lăsaţi ambalajele voluminoase pliate lângă re-
cipient, pentru a �  ridicate de către echipa RE-
TIM.

Aceste recipiente NU se vor folosi pentru amba-
laje din sticlă. Aceste recipiente NU se vor folosi 
pentru ambalaje din carton și hârtie.

Aceste recipiente NU se vor folosi pentru deșeuri 
reziduale. Aceste recipiente NU se vor folosi pen-
tru deșeuri biodegradabile.

RECIPIENTE VERZI 
PENTRU DEȘEURI DIN STICLĂ

În oraș sunt amplasate containere de culoare ver-
de, precum cele din imagine.

Aici veţi putea depozita numai ambalaje din sti-
clă precum cele de băuturi răcoritoare, băuturi al-
coolice și borcane.

Este interzis să depozitaţi în aceste recipiente:
- BECURI ȘI TUBURI DE NEON - acestea pot �  

predate magazinelor de
electrocasnice care au amenajate spaţii dedicate 

pentru depozitarea deșeurilor electrice.
- PARBRIZE SAU OGLINZI
- STICLĂ DE GEAM
Este obligatoriu să goliţi recipientele din sticlă 

înainte de depozitare.
Aceste containere NU se vor folosi pentru deșe-

uri reziduale. Aceste containere NU se vor folosi 
pentru deșeuri biodegradabile. Aceste containe-
re NU se vor folosi pentru deșeuri reciclabile din 
hârtie, carton, metal și plastic.

A� ă unde sunt containerele de sticlă din orașul 
tău pe www.retim.ro. Asigură-te că recipientele 
tale din sticlă vor �  cu adevărat reciclate și nu le 
încredinţa altor persoane.

RECIPIENTE PENTRU DEȘEURI REZIDUALE
Aceste recipiente se vor folosi pentru depozitarea 

oricărui tip de deșeu care nu este biodegradabil 
(vegetal) sau reciclabil (hârtie, carton, metal, sti-
clă). Asociaţiile de proprietari vor depozita aces-
te deșeuri în containere amplasate pe domeniul 
public. Gospodăriile individuale vor folosi pubele 
dedicate.

Este interzis să depozitaţi în aceste recipiente:
- DEȘEURI RECICLABILE precum ambalaje 

din hârtie si carton, metal, plastic și sticlă. --> se 
vor depozita corespunzător în recipientele albas-
tre, galbene și verzi.

- DEȘEURI VOLUMINOASE precum mochete, 
covoare, piese de mobilier, plăpumi, saltele.

- DEȘEURI PERICULOASE precum baterii uza-
te, lacuri și vopsele, medicamente expirate, polisti-
ren, solvenţi, uleiuri uzate..

- DEȘEURI ELECTRICE, ELECTRONICE ȘI 
ELECTROCASNICE

precum becuri, neoane, roboţi de bucătărie, apa-
rate de uscat părul, mașini de spălat, etc.

- DEȘEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII 
ȘI DEMOLĂRI

Despre CONTRACTUL DE SALUBRITATE
Încheierea contractului pentru colectarea deșeu-

rilor este obligatorie pentru toate gospodăriile și 
� rmele din oraș.

Dacă nu ai fost contactat de un angajat RETIM, 
ne poţi găsi la numărul de telefon 0256 499 490 
pentru încheierea cât mai rapidă a demersurilor 
care preced ridicarea deșeurilor.

Neîncheierea contractului pentru colectarea de-
șeurilor se sancţionează conform legii cu amenzi 
între 500 și 1000 de lei.

Colectarea selectivă a deșeurilor, conform in-
strucţiunilor de pe paginile anterioare, este obli-
gatorie conform legii. Nerespectarea indicaţiilor 
de la paginile 1, 2 și 3 se sancţionează cu amenzi 
de la 100 la 300 de lei.

DESPRE PLATA FACTURILOR
ONLINE PRIN CONTUL MEU

Accesează www.retim.ro, 
secţiunea CONTUL MEU.

VIRAMENT BANCAR
RO54BRDE360SV07195093600 BRD Timișoara 
RO55RNCB0249013524370002 BCR Timișoara
 RO90BTRL03601202R47396XX Banca Transilvania

ROBO BRD, FACTUREL
Automatele de plăţi din cadrul BRD (Banca Româ-
nă pentru Dezvoltare) si BT (Banca Transilvania).

PAY POINT
Plata facturii la cel mai apropiat magazin.

Program colectare deșeuri 
          orașul Sântana

Asociații proprietari:
0799 109 520
0745 052 606

Persoane �zice:
0786 330 143

www.retim.ro

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

RECICLABIL REZIDUAL

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

SÂNTANA

sturi alimentare. Pentru a folosi la maximum ca- - DEȘEURI RECICLABILE precum ambalaje - DEȘEURI RECICLABILE precum ambalaje - DEȘEURI RECICLABILE Plata facturii la cel mai apropiat magazin.

Avem  deosebita  onoare  de  a  vă  invita  să 
participaţi la sărbătoarea ,,Maibaumfest”, care va     

avea loc duminică, 27 Mai  2018, la 
ȘcoalaGimnazială “Sfânta Ana”, strada Muncii, 
numărul 56,  

secția germană.
Wir haben die Ehre, Sie zum Maibaumfest, am 

Sonntag, dem  27. Mai 2018, herzlich einzuladen. 
Die Feier � ndet in der deutschen Abteilung der 
Sanktanna-Schule, Muncii Straße 56, statt.

Program:
-16:00 - întâlnirea perechilor de dansatori, în-

tâmpinarea oaspeţilor
-16:15 - de� larea prin oraș
-17:00 - dans tradiţional în jurul  pomului
-18:00 – licitaţia mieilor
-20:00 - alaiul conduce câstigătorii licitaţiei
Programm:
-16:00 - Tre� en der Tanzpaare  und Empfang 

der Gäste 

-16:15 - Festzug durch die Gemeinde
-17:00 -Tanz um den Maibaum
-18:00 - Versteigerung der Lämmer
-20,00 - der Trachtenzug begleitet die Gewinner 

nach Hause
Haus der Heimat Nürnberg- sprijină  organiza-

rea Sărbătorii Maibaumfest 2018 în Santana.
Haus der Heimat Nürnberg- fördert das Mai-

baumfest 2018 in Sanktanna.

   Mulțumim tuturor celor care au sprijinit școala 
de-a lungul timpului, iar pentru acest eveniment, 
celor, care au contribuit la realizarea lui, în spe-
cial părinților, elevilor și cadrelor didactice care 
duc mai departe spiritul intercultural și dragostea 
de învățătură.      

   Wir bedanken uns herzlich bei allen die un-
sere Schule im Laufe der Zeit unterstützt haben. 
Für die heutige Veranstaltung danken wir allen, 
die mitgewirkt haben, insbesondere den Eltern 

und Kindern, die den interkulturellen Geist und 
die Liebe für das Lernen weiterführen und wei-
terleben lassen. 

Organizatori: 
Primăria Orașului Sântana(

 Rathaus der Stadt Sanktanna)
Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana
 (Technologisches Lyzeum „Stefan Hell”)

INVITAȚIE / EINLADUNG MAIBAUMFEST SANKTANNA DUMINICĂ 27 MAI
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 La sfârșitul lunii aprilie, mai 
exact 28.04.2018, s-a desfășurat 
concursul interjudețean de dans 

JUST DANCE, gâzduit de Pri-
măria Orașului Sântana în parte-
neriat cu Clubul Copiilor Sânta-
na. În acest an au participat 220 
de copii din Timișoara, Oradea, 
Alba-Iulia, P. C. Arad, Pecica, 
Șimand, Deva, C.C.Sântana, Șc. 
Gimn. N. Bălcescu Arad. 

A fost un concurs la care elevii 
și profesorii s-au  întrecut în core-
gra� i și costumații.

,,Cititul îl face pe OM deplin,vorbirea îl face 
prompt iar scrisul îl face exact”

,, E plăcut să citești, câteodată  e și mai plăcut 
să recitești”  - Faguet

Intr-o ambianță plăcută, onorată de prezența 
d-lui viceprimar prof. Cornel Gligor,  s-au oferit  
cititorilor � deli, diplome si cărți. Un moment 
deosebit în cadrul acestui eveniment ni l-au 
oferit cei doi copii talentați, Ghilea Iosana și 
Costan Pedro David, cititori � deli ai bibliotecii 
și mici actori ai secțiunii de teatru a Clubului 
Copiilor Santana, care ne-au prezentat monolo-
gurile scrise chiar de ei.

Cititorii premiați sunt: elevii - Roșu Rareș, Pleșa 
Alexandra, Nadiu Rareș, Petrișor Miruna, Nosal 
Andrei, Onețiu Bogdan, Ghilea Iosana, Constan 

Pedro David, HellEveline, Vedinaș Ștefania, Ștefan 
Andreea, Trif Denisa, Pop Ana Maria, Zbârcea 
Sergiu Ion, Rusu Ioana Anca; doamnele: Bej Eva, 
Selejean Floare (cea mai mica cititoare M. Andra), 
Dărăban Floare, Vlaicu Patricia Doroghi (cel mai 
mic cititor Tuduce Patrik) și D-ul Ploscaru Florin.

Bibliotecar, Marinela Morgoș

Echipajul Liceului Teh-
nologic ”Ștefan Hell” Sân-
tana, participant la etapa 
județeană a concursului 
„Cu viața mea apăr viața” 
desfășurat la Căsoaia pe 

durata a două zile (17-
18.05.2018), a ocupat lo-
cul 1 la sfârșitul celor 3 
probe (proba teoretica, 
poligon, transportul unui 
pacient pe targă). Pe locu-

rile următoare s-au situat: 
locul II – Colegiul „Mihai 
Viteazul” Ineu, locul III 
– Liceul Teoretic „Mihai 
Veliciu” Chișineu Criș. 
Evoluția echipajului nos-
tru a fost meritorie, având 
în vedere că la acest con-
curs au participat echipa-
jele a 10 din liceele jude-
tului Arad.

Componența echipajului 
câștigător: Dinescu Lo-
rena, Bîte Raul,Trif Vlad, 
Trif Adelin,

Profesor coordonator a 
fost domnul Puia Silviu 
Cătălin, reprezentantul 
primăriei Sântana ca in-
spector protecție civilă, 
domnul Sas Teodor și 
șoferul Brița Ioan.

Primăria Sântana

JUST DANCE – EDIȚIA A IV-A

>>> pag. 8

Acțiuni 
de curățenie în oraș
Primăria Orașului Santana a organizat vineri 

27 aprilie 2018, în parteneriat cu Liceul Teh-
nologic ,,Stefan Hell”, o acțiune de ecologizare 
a zonei din spatele stadionului de fotbal a� at 
pe strada Mihai Viteazul. 

Aproximativ 50 de elevi ai liceului, însoțiți de 
profesorii Geoldes Ioan și Tudose Cristian, au 
răspuns a� rmativ invitației primite, colectand  
peste 130 de saci de gunoi.

Mulțumiri tuturor celor implicati in proiect!
Primăria Sântana

”Cu viața mea apăr viața 

„Cel mai fi del cititor”
>>> pag. 1

Rusaliile sunt praznuite 
in � ecare an la 50 de zile 
de la sarbatoarea S� n-
telor Pasti. Anul acesta, 
Rusaliile vor cadea pe 
data de 27 mai.

Sarbatoarea de Rusa-
lii este cunoscuta si sub 
denumirea de Pogorarea 
Sfantului Duh si repre-
zinta o sarbatoare ex-
trem de importanta pen-
tru toti crestinii. Aceasta 
sarbatoare marcheaza 
coborarea Duhului Sfant 
asupra ucenicilor Man-
tuitorului nostru Iisus 
Hristos.

De asemenea, si Rusa-
liile crestine au o stransa 
legatura cu Legamantul, 
reprezentand o sarba-
toare a incheierii  Noului 
Legamant al harului si al 
iubirii, odata cu cobora-
rea Sfantului Duh. Mai 
mult decat atat, Rusaliile 
sunt si consacrarea so-

lemna a Bisericii pe care 
Mantuitorul a intemeiat-
o.

Prin Pogorarea Sfan-
tului Duh, Apostolii au 
fost incredintati cu pu-
terea de a grai limbi pe 
care ei nu le cunosteau 
pana atunci. Au reusit sa 
descopere atat invatatu-
ra Mantuitorului, dar si 
a altor neamuri in mai 
multe limbi. Inceputul a 
fost chiar in aceasta zi de 
Rusalii, cand toti iudeii 
din Ierusalim si din in-
treg Orientul au inteles 
mesajul pe care acestia il 
purtau. 

Sărbătorile lunii Mai
27 Mai- Rusaliile
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-  După încheierea carierei ați 
mai participat la concursuri pentru veterani?

- Da, după vârsta de 30 de ani, am participat atât 
la concursuri naționale și internaționale pentru 
veterani, cât și la campionatul mondial pentru 
veterani, care s-a desfășurat,  în 2005, la Toronto, 
în Canada și unde am câștigat locul III.

-  Cum vedeți actualele rezultate ale sportivilor 
din cadrul secției de judo Unirea Sântana?

- Sunt foarte fericit când văd rezultate și copii 
așa de buni și mă bucur când constat, cu ocazia 
antrenamentelor lor, la care iau parte uneori, că 
sunt talentați și foarte muncitori. Să sperăm că, 
de-acum încolo, judo-ul va crește și va aduce cât 
mai mulți sportivi de valoare în orașul nostru. 
Felicit și antrenorul care își face datoria foarte 
bine și cu mare drag mă întorc de � ecare dată la 
acest sport.

-  De ce nu ați optat pentru activitatea de an-
trenor?

- Am avut oferte în străinătate la care chiar am 

răspuns pozitiv. Am plecat în America, unde am 
avut oportunitatea de a antrena dar, din cauza 
birocrației române și a impedimentelor invocate 
de către autoritățile române, nu am putut să obțin 
actele necesare pentru a rămâne în America. Am 
fost nevoit să revin în țară, unde nu am mai con-
tinuat ca antrenor. Situația � nanciară m-a deter-
minat să plec în Anglia, unde m-am stabilit de 7 
ani și nu mai sunt implicat direct in acest sport. 
În schimb, băiatul meu practică judo de la vârsta 
de 8 ani, în prezent având 10 ani și sper să-mi 
urmeze sau chiar să mă depășească.

- Care este legătura dumneavoastră cu clubul 
de judo din Sântana?

- Din anul 1998 am venit la Sântana, am des-
chis un club privat de judo în cadrul căruia au 
activat mai mulți sportivi dintre care, s-a remar-
cat în mod deosebit, Anamaria Budiu, sportivă 
cu care am participat, în anul 1999, la campi-
onatele naționale de judo de la Baia Mare. Am 
luat medalia de bronz iar un an mai tarziu, tot 
la campionatele naționale de judo, Anamaria a 
ocupat locul I, obținând medalia de aur. Ulterior, 
Anamaria a fost legitimată la CSS Gloria Arad, 
continuându-și cariera sportivă și obținând re-
zultate excepționale.

- Ce calități considerați că trebuie să aibă 
un tânăr sportiv pentru a avea performanțe 
excepționale în judo?

- Orice sport de performanță individual necesită 
o sumă de calități care include pe lângă calitățile 

� zice obligatorii și capacități intelectuale, tărie de 
caracter, forță psihică și su� etească, într-un cu-
vând trebuie să � i foarte echilibrat.

Trebuie să � i motivat pentru ceea ce faci și de-
oarece acest sport este unul foarte greu, se poate 
renunța foarte ușor uneori, de aceea sportivii care 
ajung sus si reușesc performanțe excepționale, au 
tăria de caracter de a trece peste greutățile � zice 
și psihice pe care le presupune acest sport.

Judo-ul este sportul care îți dă disciplina de care 
ai nevoie în viață iar adevărații sportivi și în viață 
sunt adevărați oameni. 

Cornel Gligor

Altfel 
de valori

Interviu cu domnul Vasile Curcă,
un fost sportiv de performanță

>>> pag. 1

Performanțe excepționale obținute de judoka din Sântana

Judoka din Santana au participat in 
perioada 29 aprilie - 12 mai 2018 la 
următoarele trei competiții sportive 
naționale și internaționale, reușind 
performanțe de excepție:

29 aprilie 2018 -  Turneul 
Internațional de Judo din Ungaria 
”Budapest Cup 2018”, turneu la care 
au participat 27 de țări și peste 2000 
de sportivi. Sportiva Amelia Paven a 
reușit performanța excepțională de 
a câștiga cupa de aur la categoria 42 
kg, învingând în � nală trei băieți.

6 mai 2018 – Turneul Internațional 
din Serbia ”Branko M. Dragic 2018”, 

eveniment sportiv la care, Clubul 
Unirea Sântana – secția judo, s-a 
prezentat cu două sportive, Ana-
maria Tuduce și Amelia Paven, 
care au câștigat titlul de campioane, 
obținând medalii de aur, � ecare la 
categoria sa de greutate. 

12 mai 2018 – Cupa Debreceny 
Mihaly – 2018 eveniment sportiv la 
care Clubul Unirea Sântana – secția 
judo s-a prezentata cu 13 sportivi 
din care 10 au reușit să urce pe podi-
um, obținând următoarele medalii:

AUR – Bâte Robert
- Cotu Miruna

- Tuduce Anamaria
- Paven Amelia
ARGINT : - Bâte Antonia
BRONZ : - Sârb Cristian
- Raț Nicoleta
- Marc Mariana
- Laioș Noris
- Mateș Luca
Aceste performanțe nu s-ar �  

obținut fără munca și efortul con-
stant depus de acești minunați spor-
tivi, sub inițierea și coordonarea 
antrenorului Sebastian Rus, care 
într-un timp atât de scurt (4 luni de 
când a preluat secția judo) a demon-

strat că, prin muncă, disciplină și 
seriozitate, se pot obține perfomanțe 
excepționale, atât la nivel național, 
cât și internațional.



CMYK
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Domnul primar Daniel Tomuța 
a ținut să marcheze importanța evenimentului 
într-un discurs, din care redăm câteva pasaje : 

“Ne apropiem cu pași mari de aniversarea Cen-
tenarului Unirii. Celebrat așa cum cere semni� -
caţia lui, centenarul din 2018 ar �  un prilej cum 
nu se poate mai bun, să ne reîncărcăm cu emoţia 
și puterea de sacri� ciu a generaţiei Marii Uniri.”

“Centenarul Marii Unirii e un punct de cotitură 
în istoria României și cred că suntem privilegiaţi 
să � m contemporani cu marcarea a 100 de ani de 
la împlinirea marelui ideal naţional. Marea Uni-

re a presupus un mare sacri� ciu din partea na-
ţiunii, prin intrarea, în 1916, în război. În mod 
sigur, centenarul este un recurs la memorie, la 
rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită 
reverență față de jertfele lor de pe câmpurile de 
luptă ale Marelui Război, din temnițele austro-
ungare și ulterior ale hidrei comuniste. 

 “Astăzi celebrăm Ziua eroilor, o sărbătoare de-
dicată eroilor cunoscuţi și necunoscuţi, căzuţi 
în luptă de-a lungul veacurilor pentru credinţă, 
libertate, dreptate, pentru apărarea și reîntregi-
rea neamului. Cinstirea celor care și-au dat via-
ţa pentru aceste s� nte idealuri se săvârșește de 
aproape un secol, încă din 1920, când s-a stabilit 
ca Ziua Eroilor să � e sărbătorită cu prilejul Zilei 

Înălţării Domnului Iisus Hristos. 
Pomeniţi la toate liturghiile, eroii neamului au 

astăzi parte de o atenţie deosebită din partea tu-
turor. E ziua când ne înclinăm frunţile și rostim 
o rugăciune pentru su� etele celor care au pierit 
departe de cei dragi, dar pentru o cauză dragă. 
Poate n-ar �  rău să o facem mai des, deoarece 
avem azi o ţară întreagă, trăim liberi și în pace 
pentru că ei și-au dat viaţa. Le datorăm mai mult 
decât recunoștinţă, le datorăm existenţa noastră 
ca neam, ca ţară, ca individ. Să nu le uităm jertfa, 
să le cinstim memoria și, mai ales, să avem grijă 
să nu uităm principiile care i-au mânat pe ei în 
luptă: credinţă, libertate, dreptate!”

„Busuiocul”-o nouă participare meritorie 
la concursul de folclor județean desfășurat la Olari

Avem la Sântana o salbă frumoasă 
și inegalabilă de tradiții care fac din 
orașul nostru un adevărat centru 
cultural. Ne referim aici la zestrea 
dansurilor și obiceiurilor populare, 
zestre păstrată încă vie prin ansam-
blul folcloric „Busuiocul”- un an-
samblu ce aparține tuturor sântăne-
nilor, � ind susținut în activitatea sa 
de către Primăria Orașului Sântana.

Este un ansamblu recunoscut ca va-
loare de către toată lumea, dovadă  a 
acestui lucru � ind invitațiile pe care 
„Busuiocul” le primește pentru a 
participa la diverse evenimente cul-
tural-artistice din județ și nu numai, 
exemplu � ind și participarea ansam-
blului la concursul interjudețean de 
folclor organizat la Olari în data de 
19 mai.

 Acolo, la aceast concurs, repre-
zentanții noștri au făcut spectacol,  au 
promovat Sântana, au adunat aplau-
ze, ne-au reprezentat cu onoare!

Este un ansamblu care deja repre-
zintă un nume rostit cu respect pe 
scena folclorică! Un nume care apa-
re tot mai des în programul pregătit 
la sărbătorile din județ!

Faptul că ansamblul „Busuiocul” 
este invitat la asemenea manifestări 

arată că are valoare, arată că oame-
nilor le place ceea ce oferă: specta-
col folcloric autentic, complex, în 
care pe lângă dans, se promovea-
ză și cântecul popular. Dacă astăzi 
acest nume a ajuns cunoscut, se 
datorează muncii tinerilor care fac 
parte din ansamblu, tineri ce și-au 
dedicat mare parte din timpul liber 
perfecționării și repetiției. Rezul-
tatele s-au văzut din plin pe scenă, 
unde ansamblul a prezentat un pro-
gram artistic complet.

 Profesionalism, eleganță, atitudi-
ne, prestanță scenică și mai presus 
de orice, spetacol folcloric unic!-ast-
fel arată acum „Busuiocul”.

Felicitări „Busuiocul”, felicitări Ro-
zalia Pașca! Ați făcut din nou cinste 
orașului Sântana.

Cătălin Purice

Ziua Eroilor

>>> pag. 1
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Căsătoriile lunii Aprilie 2018
M U N T E A N U  N I CO L A E  VA S I L E  ș i  B E L E A N  A N C U ȚA  R A M O N A

C H E L A R U  I L I E  ș i  M O R A R U  M A R I A
O U L  I U L I A N  V I O R E L  ș i  K A L M Á R  E T E L K A  L E N U ȚA

MUREȘAN TEODOR CORNEL și  ȚURC ANU LOREDANA LAVINIA
F I L I P  A L I N  N I C O L A E  ș i  B U R C U T E A N  S I M O N A

PA Ș C U  P E T R U  I O A N  ș i  N E G R U  R O M I N A  A N D R E 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 aces-

tor 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

TRIF ANA
ISTVAN AURELIA

BUDIU IOAN

DULHAZ ARSELIA
IANC IELINA

UNGUREANU ȘTEFAN
DOBREA VICTORIA
TĂMACI ELISABETA

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului 
dorește să facă o surpriză fru-
moasă perechilor soţ-soţie 
care aniversează în cursul anu-
lui 2018, 50 de ani de căsătorie. 

În acest sens, rugăm cetăţe-
nii care sunt în această situa-
ţie sau care cunosc persoane 
în această situaţie ca până 
în data de 23 iunie 2018,  să 

ia legătura cu consilierii din 
cadrul Compartimentului 
Cabinet Primar (clădirea pri-
măriei, etajul 1) sau telefonic, 
la numărul 0257-462082. 

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

Primăria Sântana

Anunţ

Ziua Copilului- Sărbătorită la Sântana
Primăria Orașului Sântana, vă invită în data de 

31 mai 2018, ora 10,
 să ne bucurăm împreună de Ziua Copilului, pe platoul din faţa sălii de sport

 a orașului Sântana!
Vă așteptam cu drag!!!

  Plimbări cu trenuleţul- Muzică-Dans- MulteSurprize
Primăria Orașului Sânana

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

întrunit în ședință de îndată în data de 
10.04.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind recti� carea 
bugetului local al orașului Sântana pe anul 
2018.

2.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
parțială a structurii investițiilor din con-
tractul de delegare prin concesiune a ges-
tiunii serviciului de salubrizare al zonei 1. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
metodologiei pentru atribuirea contracte-
lor de � nanțare nerambursabilă din fon-
durile bugetului local al orașului Sântana, 
potrivit Legii nr. 350/ 2005 privind regimul 
� nanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonpro� t 
de interes general. 

Consiliul local al orasului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
17.04.2018, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hoărâre privind dezmem-
brarea în 3 loturi distincte a imobilului 
situat în Sântana, extravilan, evidențiat în 
CF nr. 302509 Sântana, nr. top. 302509, în 
suprafață de 75,537 mp.

2Proiect de hotărâre privind renunțarea 
la dreptul de preemțiune referitor la cum-
părarea imobilului din extravilan Sântana, 
înscris în CF nr. 306899 Sântana, cu nr. top. 
172, A-747/54, în suprafață de 0,50 ha, si-
tuat în perimentrul sitului arheologic de 
la Sântana, punct “Cetatea veche” Sântana, 
jud. Arad, cod LMI AR-I-s-A-00454. 

3.Proiect de hotărâre privind închirierea 
spațiului din str. Muncii nr.53, ap. Nr.1.

4.Proiect de hotărâre privind steriliza-
rea gratuită a câinilor fără pedigree cu 
deținător, de pe raza orașului Sântana. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de mobilitate urbană durabilă a 
orașului Sântana. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții și de organizare a apa-
ratului de specialitate al primarului din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana pentru 
anul 2018.

7.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
actului constitutiv și statutului Asociației 
de dezvoltare intercomunitară apă cana-
lizare județul Arad, la care orașul Sântana 
este membru asociat.

8.Diverse.
 Întocmit, Anca Butar

CARICATURA LUNII

Art. 25, 
- (1) Semnalele de alarma-

re acustice a  populaţiei, in-
stituţiilor publice si ope-
ratorilor economici sunt: 
alarmă aeriana, alarma la 
dezastre, prealarmă aeriana 
și  încetarea alarmei.

 (2) Durata � ecărui semnal 
de alarmare este de două  
minute pentru toate mijloa-
cele de alarmare, cu excep-
ţia sirenelor cu aer compri-
mat la care durata este de 
un minut.

a) Semnalul ALARMĂ 
AERIANĂ se compune din 
15 sunete a 4 secunde � e-
care, cu pauză de 4 secun-
de între ele, Pentru sirenele 
cu aer comprimat semnalul 

se compune din 15 sunete a 
2 secunde � ecare, cu pauză 
de 2 secunde între ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA 
DEZASTRE se compune 
din 5 sunete a 16 secunde � -
ecare, cu pauză de 10 secun-
de între ele. Pentru sirenele 
cu aer comprimat semnalul 
se compune din 5 sunete a 8 
secunde � ecare, cu pauză de 
5 secunde între ele.

c) Semnalul PREALAR-
MĂ AERIANA” se compune 
din 3 sunete a 32 secunde � -
ecare, cu pauză de 12 secun-
de între ele. Pentru sirenele 
cu aer comprimat semnalul 
se compune din 3 sunete a 
16 secunde � ecare, cu pauză 
de 6 secunde între ele.

d) Semnalul ÎNCETAREA 
ALARMEI se compune din-
tr-un sunet continuu, de ace-
eași intensitate, cu durata de 
2 minute. Pentru sirenele 
cu aer comprimat semnalul 
se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași inten-
sitate, cu durata de 1 minut.

SVSU Sântana

Exercițiile de utilizare alarme publice
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigura-
rea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alar-

mare în situații de protecție civilă NR.1259/2006
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Populaţia Sântanei (fără 
Comlăuș) cuprindea în anul 
1910 un număr de 5814 locui-
tori, primar � ind Karol Gant-
ner, un om sever și corect, pore-
clit Raday, care a păstrat vechiul 
plan de sistematizare în formă 
de tablă de șah, a pavat străzi-
le principale și piaţa comunală, 
a amenajat aleea castanilor pe 
strada principală, aducând spe-
cialiști din Italia. 

În anul 1910, La Cherechi exis-
tau 2026 locuitori, 985 bărbaţi, 
1041 femei, 1831 români, 187 
maghiari, 7 germani, un slovac, 
care se foloseau de 5494 iugăre 
cadastrale, existând 1 arendaș 
(peste 100 de iugăre), 56 de 
mici proprietari (între 10 și 100 
de iugăre), 135 de mici proprie-
tari zilieri (sub 10 iugăre).

În 1910, erau obligaţi să mear-
gă la școala de la Cherechi 270 
de copii, iar pusta aparţinea de 
comună și avea 117 locuitori ( 
31 de români și 86 de maghiari, 
după religie � ind 55 de credin-
cioși romano-catolici, 31 orto-
docși, 8 reformaţi, 19 luterani, 
4 izraeliţi. 

În anul 1911, are loc acţiunea 
de pietruire a străzii principale 
din Sântana, de la centrul co-
munei și până la gară, lucrare 
efectuată de meșterii italieni ve-
niţi în zonă și încă patru străzi 
secundare; se joacă primele 
meciuri de fotbal în localitate. 

În preajma primului război 
mondial, la Sântana a crescut 
suprafaţa cultivată cu porumb 
datorită intensi� cării creșterii 
animalelor și exportului spre 
Cehia, Austria, Germania, exis-
tând 14 batoze care treierau 
pentru locuitorii din Sântana, 
Șimand, Sintea. 

În 1917, se constată că „…
producţiile sunt slabe, iar pri-
zonierii ruși și italieni, repar-
tizaţi în gospodăriile ţărănești 
pentru a suplini mâna de lucru, 

nu dau randament și lucrează 
numai de mântuială” (Ziridava, 
Arad,1968). 

Între anii 1911-1914, la Che-
rechi s-au jucat primele meciuri 
de fotbal, în mod organizat, 
după această dată organizân-
du-se, vara, numai meciuri cu 
elevii. 

În anul 1913, Cherechiul se 
numea Erdös Kerek, obsevân-
du-se urmele unui sat dispărut, 
existent în perioada existenţei 
turcilor sau a tătarilor pe aceste 
meleaguri.

 Între anii 1914-1918, au luptat 
în primul război mondial și ro-
mâni din Cherechi. Au căzut pe 
câmpul de luptă 57 de localnici: 
Ioan Lipovan, Constantin Iliu-
ţă, Ioan Ardelean, Teodor Flu-
eraș, Nica Tăban, Constantin 
Laza, Ioan Laza, Teodor Buzna, 
Teodor Moţ, Teodor Blăgău, 
Gheorghe Roșu, Ilie Stoica, 
Ioan Șeran, Gheorghe Comlo-
șan, Nicolae Porcolean, Gheor-
ghe Budișan, Petru Ardelean, 
Gheorghe Flueraș, Gheorghe 
Cismaș, Todor Petrișor, Todor 
Mariș, Gligor Cismaș, Petru 
Cismaș, Gheorghe Budișan, 
Ștefan Holteanu, Nicolae Sanis-
lav, Gheorghe Comloșan, Petru 
Gurban,Teodor So� ca, Teodor 
Stan, Mitru Stanca, Gligor Lu-
paș, Mitru Margea, Nicolae Sto-
ica, Gheorghe Brad, Ioan Șeran, 
Ioan Precup, Ștefan Porcolean, 
Teodor Poliș, Ioan Motoarca, 
Gligor So� ca, Iosif Buda, Ni-
colae Tălian, Gheorghe Brad, 
Simion Margea, Mitru Fluieraș, 
Gheorghe Albert, Gheorghe 
Ștef, Simion Muntean, Gheor-
ghe Iliuţă, Nicolae Ardelean, 
Ioan Gurban, Marian Gurban, 
Gheorghe Arcadie, Iosif Musta, 
Gheorghe Domșa (Pomelnicul 
bisericii din Caporal Alexa, în-
tocmit de preotul Nicolae Stan). 

La 28 iulie 1914, are loc aten-
tatul de la Sarajevo, cînd este 
ucis Franz-Ferdinand, prinţul 
moștenitor al Austro-Unga-
riei. Izbucnește primul război 

mondial, care mobilizează o 
parte a populaţiei din  Sântana, 
Comlăuș și Cherechi pe frontul 
austro-ungar și care, trecând 
munţii, se înrolează  în armata 
română . 

La 24 noiembrie 1916, prim-
pretorul plasei Șiria raporta 
superiorilor că populaţia din 
Sântana și Comlăuș refuză să 
predea cerealele rechiziţionate 
pentru armată, folosindu-le în 
interes propriu.

Primarul Sântanei, în 1918, a 
fost Anton Seifer, care, împre-
ună cu preotul Karl Josef, au 
susţinut anexarea Sântanei la 
România, pentru că, în 1918, 
statul socialist maghiar al lui 
Bella Kuhn a făcut propagandă 
comunistă. Preotul, pentru ati-
tudinea sa, a fost ales în Parla-
mentul României. 

După Jacob Hübner, în mo-
nogra� a sa „Monogra� e der 
GrossgemeindeSanktanna”, 
primarul Josef Karl, la trecerea 
prin localitate a statului major 
al generalului francez Franchet, 
a dat o petrecere în cinstea în-
vingătorilor, � ind de faţă un ge-
neral englez, unul italian și un 
secretar de stat maghiar, repre-
zentanţi locali. Au discutat des-
pre trasarea graniţei, dar pre-
otul Karl și-a spus punctul de 
vedere a� rmând că sântănenii 
vor rămâne în România. 

La 2 noiembrie 1918, la 
Comlăuș mor 13 localnici, îm-
pușcaţi de jandarmi, pentru că 
au vrut să schimbe conduce-
rea locală aservită Austro-Un-
gariei (notarul Fothi Zoltán, 
judele Ioan Cuedan, casierul 
Ilie Drig). Peste 100 de soldaţi 
germani, români, maghiari 
întorși de pe front înarmaţi, 
au manifestat pe străzile Sân-
tanei, asaltând conducerea 
primăriei pentru că nu plătise 
soţiilor acestora ajutoarele de 
război. 

(Continuare în numărul 
viitor al ziarului)

Profesor, Gheorghe Sinescu

Știați că...
Cutia Taranului creaza un 

� ux continuu de produse 
si mancare, din sate catre 
orasele invecinate. Proiec-
tul s-a nascut in 2012, este 
momentan activ in Cluj 
Napoca si Bucuresti iar in 
aceasta perioada se lansea-
za si in alte orase. Invitam 
alaturi de noi tarani si pro-
ducatori pasionati care au 
grija si sunt interesati sa 
dezvolte relatii sanatoase si 
sustenabile cu comunitati-
le lor.

Invitam taranii produca-
tori sa creeze din produ-
sele si mancarea lor “cutii” 
practice, diverse si intere-
sante. “Cutiile” sunt listate 
pe websiteul Cutia Taranu-
lui unde persoane, familii 
din orasele invecinate pot 
sa le descopere si sa a� e 
despre producatorii lor. 
Cei interesati sa primeasca 
(de obicei saptamanal) cu-
tii pot sa se alature si astfel 
devin membri ai “cutiei”. 
Producatorii apoi livreaza 
“cutiile” direct membrilor 
lor, saptamana dupa sap-
tamana. Pe langa “cutia” 
clasica care este aceeasi 
pentru toti membrii, pro-
ducatorii pot sa puna la 
dispozitie produse supli-
mentare pentru a-si extin-
de oferta.

Cutia Taranului este dife-
rita de vanzarea in pietele 
traditionale prin faptul ca 
serviciul “cutiei” creaza 
relatii de tip familial intre 
producator si membru. 
Incurajeaza producatorii 
si membrii sa lege relatii 
directe pe termen lung, re-
latii ce pot dura ani. Astfel 
de relatii ofera stabilitate 
pentru ambele parti. Mem-
brii bene� ciaza de manca-
re proaspata si de calitate, 
livrata direct la usa lor de 
catre un producator de in-
credere pe care il cunosc 
personal. Producatorii be-
ne� ciaza de un consum 
predictibil si constant al 
produselor lor, ceea ce se 
traduce intr-un venit pre-
dictibil si constant.

Ce face ca un produca-
tor sa � e potrivit pentru 

Cutia Taranului?
•Ai o relatie buna cu pa-

mantul tau si cu munca pa-
mantului.

•Oferta diversa de produ-
se face posibila sa creezi o 
“cutie” completa si folosi-

toare.
•Ai productie sufi cienta si 

continua indeajuns pentru 
a livra “cutia” regulat.

•Traiesti in apropierea 
unui oras si ai acces la un 
mijloc de transport pentru 
a face livrarile personal.

•Te poti organiza: e ne-
voie sa mentii evidenta 
membrilor, sa mentii rela-
tii bune cu acestia, sa pla-
ni� ci cresterea si cultivarea 
produselor, sa impachetezi 
“cutiile”, sa plani� ci rutele 
de livrare, sa livrezi “cutii-
le” direct la usile membri-
lor, etc.

•Esti un bun comunica-
tor: in special cand ince-
pem o noua “cutie” e nevo-
ie sa comunici cu membrii 
noi si de asemenea de-a 
lungul anilor pentru pas-
trarea unei bune relatii cu 
acestia.

•Esti deschis si pozitiv in 
legatura cu un alt mod de 
a-ti oferi produsele catre 
cei care le consuma.

Ce face o cutie sa � e 
buna?

•Este PRACTICA: pune 
la dispozitia membrilor un 
continut interesant si folo-
sitor.

•Este ACCESIBILA: cutia 
creaza un venit pe care se 
poate baza producatorul. 
Cand o cutie are un pret 
corect producatorul ofera 
cutia membrului si pri-
meste plata cu un zambet 
increzator.

•Este CONTINUA: livra-
rea regulata a cutiei crea-
za relatii. Cutia cu legume 
este livrata de obicei sap-
tamanal, desi alt tip de cu-
tie poate �  livrata o data la 
doua saptamani, lunar sau 
doar de cateva ori pe an.

•Este SEZONIERA: con-
tinutul cutiei se schimba 
odata cu anotipurile anu-
lui, ducand cu ea povestea 
anotimpurilor si povestea 
pamantului.

•Este de CALITATE: are 
o bun echilibru intre can-
titate si calitate.

•Contine SURPRIZE: 
mici cadouri sau bonusuri 
neasteptate aduc un ele-
ment de supriza si interes.

Prin intermediul site-ului 
www.cutiataranului.ro, 
producătorii români pot li-
vra hrană proaspătă, cres-
cută și cultivată local, di-
rect la ușa cumpărătorilor.

CUTIA ȚĂRANULUI

Ziua satului Caporal Alexa -  Duminică  3 iunie 2018
Program

ORA 17:30 T– Deum la Biserica din localitate
ORA 18:00 Spectacol Folcloric în curtea Căminului Cultural Caporal Alexa

Ansamblul folcloric “Busuiocul” din Sântana, junior și seniori, cu tinerii interpreți:                                                                                             
Ramona Mihai, Georgiana Fâșie, Florina Dărău, Alexandra Corban, Leonard Stoian, Mădă-

lina Hoza și Mihaela Boda 
Ansamblul folcloric “Cununița” al UVVG- Sântana-Arad

Orchestra “Mărunțelul” și tinerii interpreți: Roxana Suciu, Mădălina Păcurar, Alexandru 
Chirodea, Dorin Neag,       Ciprian Târșan, Dorina Lupșa, Daiana Târțopan și Lipovan Ciprian

Formația Dorin Roman cu Pavel Cighirean și Liliana Cozma
Călin Timiș și Music Band

Formația “Autentic” cu interpreții Viorica Mânăstire și Radu Vand
Diana Mihuț (interpret și prezentator)

Invitat special: 
DOCHIA BANDA și formația Lucian Bologa

Primăria Orașului Sântana
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Noi străzi asfaltate
A fost turnat covorul asfaltic și acos-

tamentele pe strada Micșunelelor. 
Rămăsese ultima stradă neasfaltată 
din zona centrală a orașului. Lucră-
rile de modernizare au fost amânate 
până acum din cauza faptului că nu 
exista canalizare decât pe tronsonul 
cuprins între străzile Muncii și Păcii. 
Așa cum se știe, în această primăvară 
s-au executat lucrările de extindere 

a canalizării, urmate, așa cum e � -
resc, de asfaltare. Urmează ca în scurt 
timp să � e realizată semnalizarea și 
marcajul rutier pe toate străzile asfal-
tate încă de la sfârșitul anului 2017. 
Până atunci, în lipsa semnelor care 
reglementează prioritatea, vă rugăm 
să circulați cu atenție și să respectați 
regula priorității de dreapta.

Primăria Sântana 

Lucrări de pietruire străzi
În perioada 10.05.2018 - 11.06.2018 

în localitatea Caporal - Alexa se de-
rulează repararea prin pietruire a 
drumurilor din interiorul intravi-
lanului. Astfel, prin tasarea unui 
strat de pietriș care are rolul să ni-
veleze suprafață de circulație, se vor 
îmbunătăți condițiile de tra� c pe cei 
8,8 km de străzi interioare, cu excep-
tia DJ 709F Sânmartin - Olari - Ca-
poral Alexa.

În prezent se lucrează la găsirea 
unei soluții pentru realizarea tron-
sonului lipsă a drumurilor margi-
nale, partea dinspre Sântana, unde 
lățimea redusă a domeniului public, 
de aproximativ 10m între case și 
pășunea proprietate privată, nu per-
mit realizarea drumului fără a expu-
ne la riscuri tehnologice casele din 
apropiere.

Primăria Sântana 

Reparații trotuare
În decursul anului 2017 primăria a reușit să rezolve doar 25 din cele 59 de 

cereri depuse pentru repararea trotuarelor. Anul acesta, începând din luna 
mai, procesul de reabilitare al trotuarelor a fost reluat. Au fost făcute deja 
intervenții pe străzile Rodnei, Mărășești și Muncii. 

Primăria Sântana 

Camere de supraveghere video
După cum se știe, în luna februa-

rie, pe pagina facebook a primăriei, 
au fost făcute publice, pentru prima 
dată, imagini cu un hoț de biciclete, 
în speranța că acest lucru va con-
tribui la prinderea hoțului. După o 
intensă mediatizare, individul a fost 
recunoscut și raportat poliției.  Sis-
temele de supraveghere video și-au 
demonstrat în ultimul timp utilita-
tea, ajutând la identi� carea hoților 
sau a celor care produc stricăciuni 
pe domeniul public. Până în anii 
trecuți pe site-ul primăriei puteau 
�  urmărite imaginile transmise de 
camerele de supraveghere monta-
te de primărie pe domeniul public, 
însă mai nou, suntem obligați să ne 
conformăm Deciziei nr 52/2012 a 
Autorității Nationale de Suprave-
ghere a Prelucrarii Datelor cu Ca-
racter Personal, care prevede printre 
altele:

(1) Colectarea, înregistrarea, sto-
carea, utilizarea, transmiterea, dez-
văluirea sau orice alte operațiuni de 
prelucrare a imaginilor prin mij-
loace de supraveghere video, care 
permit identi� carea directă sau 
indirectă a persoanelor � zice, re-
prezintă operatiuni de prelucrare a 
datelor cu caracter personal ce intră 

sub incidenta prevederilor Legii nr. 
677/2001 pentru protecția persoa-
nelor cu privire la prelucrarea da-
telor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, cu modi� -
cările si completările ulterioare.

(2) Imaginile referitoare la per-
soane identi� cate sau identi� cabile, 
prelucrate prin mijloace de supra-
veghere video, pot constitui date cu 
caracter personal:

a) chiar dacă nu sunt asociate cu 
datele de identitate ale persoanei; 
sau

b) chiar dacă nu contin imaginea 
persoanei � lmate, ci alte informatii 
de natura sa conduca la identi� ca-
rea acesteia (de exemplu: numarul 
de înmatriculare al vehiculului).

Primăria Sântana 

DISPECERAT RETIM
Propgram Dispecerat

Luni-Sâmbătă
 07:00-22:00

0257 277 999

Asociații proprietari:
0799 109 520
0745 052 606

Persoane � zice:
0786 330 143
0786 330 143

 A fost un real spec-
tacol pe care l-au oferit copiii înce-
pând cu vârsta  de  4 ani pâna la cei 
de 18 ani.

 Plăcerea de a dansa și de a intra 
în competiție s-a simțit de la primul 
până la ultimul dans. Juriul format 
din Rozalia Pașca inspector cultu-
ral al Primăriei Orașului Sântana, 
Dan Levardă profesor de dans și 
coregraf, Mircea Belean profesor la 
C.C. Sântana, au avut o muncă di-
� cilă pentru a departaja  formațiile 
concurente. S-au acordat dimplome, 

medalii și trofee, cu sprijinul Pri-
măriei Orașului Sântana, căreia pe 
această cale îi mulțumim. 

Reprezentanții noștri, trupele 
Get Out și Angels au ocupat locuri 
fruntașe: Get Out două locuri II pen-
tru dans popular stilizat și hip-hop, 
iar trupa Angels două locuri I speci-
ale pentru dans contemporan și hip-
hop. Le urăm succes în viitor acestor 
două reprezentante ale orașului nos-
tru iar Primăriei și reprezentanților 
ei mulțumiri în speranța că ne vor 
sprijini și în anii care vor urma.

JUST DANCE – EDIȚIA A IV-A
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