
Dumineca de după sărbătoarea “Nașterea Maicii Domnu-
lui”, în data de 13 septembrie,  Parohia Ortodoxă Sântana II 
a o� ciat slujba cu ocazia hramului bisericii. De dimineaţă la 
Sf. Liturghie au participat mulţi credincioși, iar după-masa 
începând cu ora 17 s-a continuat cu slujba Vecerniei, Acatis-
tul Maicii Domnului și s� nţirea apei. 

Joi, 17 septembrie, în 
sala de evenimente a pri-
măriei, a fost deschisă 
o� cial fabrica de pavele 
din Caporal Alexa. SC 
PREST COM SÂNTANA 
PAVAJ SRL a fost consti-
tuită în cadrul proiectu-
lui “SuccES Intreprinderi 
sustenabile pentru inclu-
ziune”, proiect co� nanţat 
din fonduri europene

Forma juridică sub care 

funcţionează fabrica este 
de societate comercială, 
cu asociat unic Consiliul 
Local Sântana, activând 
în domeniul producţiei 
de pavele. Societatea are 
la bază o idee de econo-
mie socială legată de in-
tegrarea în muncă a per-
soanelor dezavantajate 
din punct de vedere soci-
al, iar conform � nanţării 
obţinute, trebuie să asi-

gure sustenabilitatea pe 
durata a minim 1 an de la 
� nalizarea proiectului

Pe lângă organizatori, la 
inaugurare au fost pre-
zenţi și colaboratori, pri-
mari din judeţ,  consilieri 
locali etc. Dintre politici-
enii judeţului s-a remar-
cat senatorul PNL Ioan 
Cristina și vicepreședin-

tele organizaţiei judeţene 
Iustin Cionca. 

După prezentarea pro-
iectului participanţii s-au  
deplasat  la Caporal Ale-
xa pentru o scurtă vizită 
la hala de producţie. Ac-
ţiunea s-a încheiat cu o 
masă festivă la pizzeria 
“Primo Ristorante” din 
Sântana.

-În discursul de la începerea anului 
școlar aţi dezvăluit că anul acesta se 
împlinesc 30 de ani de la venirea dvs 
în Școala „Sf. Ana”.

-Pe atunci era Școala Generala Nr 1. 
La deschiderea anului școlar am reali-
zat brusc că în toamna lui 1985 am par-
ticipat pentru prima oară ca profesor la 
deschiderea unui an de învăţământ.

-Mai ţineţi minte primele impresii? 
-Comuna per ansamblu mi-a făcut 

o impresie frumoasă.  Mi-au plăcut 
clădirea școlii, colegii, amabilitatea di-
rectorilor mei de atunci, domnul Bup-
tea Nicolae la Sântana și doamna Goi-
na Floare la școala din Caporal Alexa. 

-Cum s-a schimbat învăţământul 
sântănean în acești ani?    

-Școala din Sântana a fost întotdeau-
na valoroasă. După revoluţie s-au 
produs schimbări inerente, însă actul 
educaţional a rămas la fel de compe-
titiv. Astăzi nu putem concepe lumea 
fără computer și internet, dar îmi 
aduc aminte că abia în 1998, când am 
devenit director, cu ajutorul unei aso-
ciaţii din Franţa am reușit să aduc în 
școală un computer și o imprimantă. 
Pe vremea aceea niciuna dintre insti-
tuţiile publice din oraș nu era dotată 
cu asemenea tehnică. Nu sunt nici 20 
de ani de atunci. Aceasta este marea 
transformare.  

-Viceprimar sau profesor, cum e 
mai bine?

Am fost întrebat de multe ori asta. 
Există avantaje și dezavantaje în am-
bele părţi. Responsabilităţile sunt di-
ferite, munca e diferită. Deosebirea 
radicală vine de la elementul uman cu 
care ai de-a face. Ca profesor te mai 
lovești de răutăţile copiilor, însă aces-
tea sunt in� nit mai nevinovate decât 
răutatea oamenilor mari. În plus, abia 
ca viceprimar am realizat prin ce gre-
utăţi trec familiile unora dintre copiii 
care vin la școală. 
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Fabrica de pavele O mare realizare sântăneană!
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În cadrul acestei rubrici deja cunoscute a publicației locale, ne-am adre-
sat acum,pentru prima dată, unei persoane implicate în actul administrativ 
al orașului, viceprimarul Cornel Gligor. Un viceprimar dedicat Sântanei și 
sântănenilor, care alături de primarul Daniel Tomuța reprezintă executivul 
Primăriei Sântana.

În haine de sărbătoare

Clopoțelul sună din nou!

 A sunat din nou clopoţelul. A început un an școlar cu noi 
generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu multe 
emoţii pentru cei care pășesc pentru prima dată pragul șco-
lii și cu multe întrebări în gând pentru cei care vor absolvi 
la � nele anului școlar clasa a VIII-a sau a XII-a. Dar pentru 
toţi, cu siguranţă a început un nou an cu multe speranţe și 
năzuinţe ce așteaptă a �  împlinite. >>> pag.2
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Clopoțelul sună din nou! Deschiderea anului școlar

Festivităţile de deschidere a cursuri-
lor anului școlar 2015-2016 au avut loc 
luni, 14 septembrie la toate unităţile de 
învăţământ din orașul nostru. Ca de obi-
cei, la eveniment au fost prezenţi elevi, 
părinţi, bunici, cadre didactice, preoţi și 
reprezentanţi ai autorităţii publice locale 
și poliţiei.

Atât primarul orașului, domnul Dani-
el Tomuţa, cât și viceprimarul orașului, 
profesorul Cornel Gligor, s-au străduit 
să � e prezenţi în toate școlile din oraș. 
De ajutor le-au fost și conducerile celor 
două mari unităţi de învăţământ care au 
stabilit ore diferite de începere a festivi-
tăţilor. La Școala „Sf. Ana”, ca de obicei, 
în cadrul festivităţii de deschidere a fost 
inclus și un mic program artistic, iar la 
Liceul Tehnologic, odată cu deschiderea 
anului școlar se face și premierea elevilor 
din clasele IX-XI pentru rezultatele șco-
lare din anul anterior.

Domnul primar a adresat un mesaj 

elevilor din școlile unde a fost prezent, 
urându-le tuturor elevilor și cadrelor di-
dactice mult succes în noul an școlar. 

Toate clădirile și sălile de clasă au fost 
bine pregătite pentru începerea anului 
școlar, au fost făcute reparații, igienizări 
și modernizări. La școala din Caporal 
Alexa cu câteva zile înainte de începe-
rea anului școlar s-a produs un incendiu 

care a afectat toată clădirea. Din cauza 
unei defecţiuni, unul dintre corpurile de 
iluminat din toaletă s-a aprins și a um-
plut de funingine coridoarele și sălile de 
clasă. Cadrele didactice s-au mobilizat 
exemplar și împreună cu muncitorii tri-
miși de primărie au reușit să readucă lu-
crurile la normal astfel încât și aici anul 
școlar să înceapă în condiţii bune.

Tuturor elevilor le dorim, în noul an, 
mult succes și spor la învățătură, iar das-
călilor putere de muncă și sănătate.

 Anul școlar 2015-2016 începe pe data 
de 1 septembrie 2015, se încheie pe data 

de 31 august 2016 și se structurează pe 
două semestre, după cum urmează:

Semestrul I 
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – 

vineri, 18 decembrie 2015 
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 

2015, clasele din învăţământul primar și 
grupele din învăţământul preșcolar sunt 
în vacanţă. 

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 de-
cembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 
2016 Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – 
vineri, 29 ianuarie 2016 

Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 
ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016 

Semestrul al II-lea 
Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vi-

neri, 22 aprilie 2016 

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 
aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016 

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vi-
neri, 17 iunie 2016 

Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 
2016 –duminică, 4 septembrie 2016

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 
36 de săptămâni, din care durata cursu-
rilor este de 35 de săptămâni, o săptămâ-
nă � ind dedicată desfășurării evaluării 
naționale. Cursurile claselor a VIII-a se 
încheie în data de 10 iunie 2016; 

Pentru clasele terminale din 
învățământul liceal, anul școlar are 37 

de săptămâni, din care durata cursuri-
lor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni 
� ind dedicate desfășurării examenului 
național de bacalaureat. Cursurile clase-
lor terminale din învățământul liceal se 
încheie în data de 27 mai 2016;

Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din 
semestrul al doilea este săptămână de-
dicată activităților extracurriculare și 
extrașcolare, în cadrul programului nu-
mit „Școala altfel: Să știi mai multe, să � i 
mai bun!”, având un orar speci� c.

Tezele din semestrul I al anului școlar 
2015-2016 se susţin, de regulă, până la 
data de 11 decembrie 2015. 

Tezele din semestrul al II-lea al anului 
școlar 2015-2016 se susţin, de regulă, 
până la data de 20 mai 2016.

Laureatul Premiului Nobel pentru Chimie 
omagiat în ţara natală

Pentru prima dată de când 
a luat premiul Nobel pentru 
chimie, profesorul Stefan Hell 
, originar din orașul nostru, a 
ajuns în România. 

Cercetatorul german de ori-
gine română a fost decorat de 
președintele Klaus Iohannis și 
de Casa Regală. 

Fizicianul a susţinut în data 
de 4 septembrie 2015 o con-

ferinţă despre importanţa cer-
cetării cu laser, în cadrul unui 
eveniment internaţional, orga-
nizat de Academia Română. 
Apoi, într-o ceremonie solem-
nă, Stefan Hell a primit de la 
președintele ţării Klaus Ioha-
nnis Ordinul Naţional “Steaua 
României”  în grad de Mare 
Cruce, una dintre cele mai 
vechi distincţii ale statului.

„Să primesc astfel de ono-
ruri după mulţi ani de muncă 
imi face o mare placere, dar 
să primesc această decoraţie 
din partea ţării în care m-am 
născut direct din mâinile pre-
ședintelui este ceva foarte spe-
cial care mă mișcă profund”, a 
declarat Hell.

La aproape un an de când a 
devenit cunoscut în întreaga 

lume, Stefan Hell recunoaște 
că Nobelul i-a schimbat viaţa.

‚’Este un interes mai mare 
faţă de mine și de trecutul 
meu, atât în România cât și 
în Germania. Merg la foarte 
multe întâlniri, este foarte im-
portant ca oamenii de aici să 
înţeleagă că indiferent de unde 
vin pot face lucruri importante 
în viaţă dacă iau deciziile po-
trivite și dacă sunt optimiști’’, 
spune Stefan Hell.

‚’Am vazut că în ultimii ani 
cercetarea din România a evo-
luat mult și sunt foarte opti-
mist în privinţa asta. Cred că 
România are un viitor bun în 
acest domeniu dacă va conti-
nua în acest ritm. Sunt foarte 
mulţi cercetători talentaţi’’, a 
mai spus Stefan Hell.

Firma S.C. SORIN ADEPLAST SRL din Sântana execută FERESTRE ȘI UȘI TER-
MOPAN la cele mai înalte standarde europene cu pro� l SALAMANDER, feronerie 
ROTO, garanție 10 ani, și o gamă largă de alte produse: rolete PVC și ALUMINIU, 
PLASE ANTIINSECTE, JALUZELE VERTICALE, JALUZELE ORIZONTALE, PORȚI GA-
RAJ, UȘI PLIABILE, ROLETE DE PÂNZĂ, UȘI LEMN.

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

„Ziua Recoltei- Sântana”
Ediția a II-a

Program artistic de anvergură, cu participarea 
unor interpreți și orchestre de seamă!

Vineri 2 octombrie,ora 18:00
Muzică sârbească și muzică de petrecere

 în compania interpreților:
 Denisa Sârboaica,Remul  Vălungan, Maria Iovicin, 

Nelu Rogobete, Cristina Godo Jivcovici, Aura Rovo

Sâmbătă 3 octombrie, orele 18:00- 23:00
Program artistic susținut de: 

Andrei Ilea, Dan Necșa, Giorgiana Necșa, Dorin Covac, 
Nelu Zadic și formația, Mircea Lugojan

West DJ organizează Discoteca Tineretului

Duminică 4 octombrie, orele 18:00- 23:00
Spectacol folcloric cu participarea soliștilor:

 Ștefan Muntenaș, Bombonel Cotoc, Gligor Sorin, 
Burabysta, Mihaela Mariș, Carol Lascu 

Invitat special- Ionuț Langa

Toată lumea este invitată
Eveniment organizat de Primăria Sântana 

și Consiliul Local Sântana



Sportivii clubului Unirea Sântana au par-
ticipat în perioada 24-28.08.2015 în can-
tonamentul sportiv din Ungaria. Această 
tabără a fost susținută � nanciar de către 
părinții elevilor. Tabăra a fost o experiență 
nouă pentru judoka din Sântana, ei � ind 
la primul cantonament în străinatate. Pro-
gramul stagiului a fost bine stabilit de către 
un sensei din Ungaria, medaliat la jocurile 
olimpice. Pe Parcursul cantonamentului 
copii au putut învăța multe tehnici noi, au 
socializat cu alti copii, s-au distratat dar nu 
au uitat că sunt intr-o tabară sportivă care 
s-a � nalizat cu un concurs de judo open, 
la care cei mai buni judoka s-au remar-
cat. La categoria copii feminin + masculin 

cupa a fost câștigată de către Răuț Adria-
na, iar cea de a doua cupă i-a fost oferită 
sportivei Rus Mihaela. Sportivii clubului 
au fost foarte încântați de cantonamentul 
din Ungaria și așteaptă să participe și anul 
viitor. Rezultatele acestui cantonament au 

început să apară în week-end-ul din 18-19 
septembrie, când la Arad s-a desfășurat un 
turneu internațional cu participarea a 41 
de echipe din 7 țări, total la linia de start au 
fost 457 de sportivi, competiția � ind una 
foarte valoroasă. Cea mai mare din ultimii 
ani desfașurată în județul nostru. Clubul 
din Sântana a participat cu 9 copii, dintre 

care doi au adus acasă medalii de bronz 
prețioase.

Două judoka de bronz 
la turneul internațional Euro-liga Arad
Sportivele care au urcat pe podium și au 

făcut să ne simțim mândrii că efortul a fost 
răsplătit sunt: Bodea Priscilla la categoria 
44 kg U -16 si Raut Adriana la categ. 32 kg 
U-12 . Aceasta din urmă având meciuri 
foarte grele cu sportive mai mari decât 
ea. Podiumul � ind foarte valoros, cuprins 
din Campioana Națională de la categ. 32, 
vicecampioana de la categ. 32, campioană 
națională de la categ. 29 kg  și vicecampi-

oana națională de la 29 de kg ( Riana). A 
fost un concurs mai greu decât Campiona-
tele Naționale.

Aceasta activitate a deschis calendarul 
competițional pe anul școlar 2015-2016, 
iar rezultate demonstrează că se poate ca 
Sântana sa urce pe podium in competițiile 
de mare avengură sportivă.

Echipamente noi pentru echipa de judo.
Copiii s-au simțit foarte încurajați de 

Primăria Orașului Sântana după ce le-au 

fost oferite treninguri în culorile clubului 
(rosu&negru) iar acest lucru îi motivează 
să continue această activiate sportivă nu-
mită Judo. Pe această cale dorim să ne ară-
tăm recunoștinta față de autoritățile locale 
care susțin sportul și mai ales fața de dom-
nul primar Tomuța Daniel. Dorim succes 
tuturor practicanților de judo în noul an 
școlar și sperăm să avem rezultate cât mai 
bune pe plan sportiv și educațional.

Prof. Anamaria Budiu
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      Lansarea proiectului Erasmus + : “Dezvoltare  profesională prin conectare europeană”

 Luni, 14 septembrie 2015, a avut loc 
lansarea proiectului Erasmus +,“Dez-
voltare  profesională prin conectare eu-
ropeană”  inițiat de cadre didactice ale 
Liceului Tehnologic Sântana.

Evenimentul a avut loc în sala de 
festivități a liceului, având ca invitați, 
pe lângă cadrele didactice ale liceului, 
pe doamna prof. Anca Lupei, inspec-
tor școlar pentru proiecte educaționale 
din partea ISJ Arad, d-nul prof. Cornel 
Gligor, viceprimar, d-na Viorica Sas, 
secretar Primăria Sântana, d-na Car-
men Rodina, președinta comitetului de 
părinți pe școală, cadre didactice de la 
Școala Gimnazială Sântana și foști elevi 
ai școlii, stabiliți în prezent în străinătate.

 Proiectul Erasmus + este noul program 
de 16 miliarde de euro pentru educație, 
formare, tineret și sport al Uniunii Euro-
pene. Proiectul ”Dezvoltare  profesională 
prin conectare europeană” este � nanțat 
de Uniunea Europeana prin Agenția 
Națională pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale. Cheltuielile de pregătire, 
administrare, transport, subzistență sunt 
acoperite de bugetul proiectului în va-
loare de 40 915  euro.

Obiectivele proiectului sunt :
•creșterea motivaţiei elevilor pentru 

învăţare prin diversifi carea ofertei Cur-
riculumului la Decizia Școlii (CDS), in-
troducând la � ecare nivel de școlarizare 
câte 2 opţionale noi transdisciplinare, în 
următorii doi ani școlari; 

•însușirea unor strategii moderne, eu-
ropene, pentru formarea competenţelor 
la elevi prin participarea la 16 mobilități 
școlare europene și multiplicarea 
experienței dobândite pentru toate cele 
78 de cadre didactice din instituţia noas-
tră, prin activităţi de formare desfășurate 
de participanţii la mobilitate; 

•integrarea copiilor cu CES , a celor 
reîntorși din străinătate și a celor insti-
tuţionalizaţi din școala noastră, cu pro-
movarea clasei de către cel puţin 90% 
dintre ei; 

•însușirea competenţelor de utilizare 
TIC prin job shadowing și participare 
la cursuri de formare europene ce se va 
materializa prin utilizarea TIC  de către 
cadrele didactice la cel puţin 20% din ac-
tivităţile didactice asistate de conducerea 
unităţii în următorii 2 ani; 

•demararea de către instituţia noastră 
a cel puţin două proiecte educaţionale 
europene în următorii doi ani. 

 Proiectul nr. 2015-RO01-
KA101-014207, cu titlul „ Dezvoltare  

profesională prin conectare europeană”, 
constă în desfășurarea de job-shadowing 
în școli din Germania, Suedia, Spania 
Belgia, Franța și cursuri de formare în 
Suedia, Spania, Italia, Franța și Portu-
galia. Partenerii de job- shadowing eu-
ropeni și-au exprimat deja  acordul și 

bucuria de a împărtăși experiența lor ca-
drelor didactice din școala noastră.

Cadrele didactice participante la pro-
iect fac parte din toate structurile Li-
ceului Tehnologic Sântana: preșcolar, 
primar, gimnazial și liceal. Perioada de 
desfășurare a proiectului este 1 iunie 

2015 – 31 mai 2017.
 În urma cursului și a activității de 

job-shadowing, participanții vor utiliza 
cunoștințele, priceperile și deprinderi-
le nou însușite în activitatea la clasă și 
vor susține activități în cadrul comisiei 
metodice, a cercului pedagogic zonal și 
județean. Vor scrie articole în reviste de 
specialitate, pe site-ul școlii precum și în 
Culegerea de bune practici didactice eu-
ropene, care este produsul intelectual al 
proiectului.

  Echipa care a realizat acest proiect este 
alcătuită din prof. dr. Ana Honiges, prof. 
înv. preprimar Antoanela Hanț  și prof. 
înv. primar Daniela Chandler.

Angajați deplin în desfășurarea și � -
nalizarea proiectului, suntem încreză-
tori că școala noastră va bene� cia de o 
rețea educațională europeană constituită 
cu partenerii din proiect pentru schimb 
durabil de bune practici  și  va iniția noi 
proiecte europene. 

Prof. înv. primar Daniela 
Chandler 

Din activitatea Clubului de Judo
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Doresc să vă aduc la cunoștință 
ceea ce întreprindem ca ad-
ministrație locală pentru orașul 
Sântana, considerând că este da-
toria unui primar  ales pe această 
funcție de către dumneavoastră, 
cetățenii orașului,  de a vă pre-
zenta proiectele implementate 
pentru modernizarea atât a Sân-
tanei cât și a localității Caporal 
Alexa. 

Acum fac referire la câteva pro-
iecte concrete pe care împreu-
nă cu echipa de la Primărie și 
cu sprijinul Consiliului Local le 
avem prevăzute să le realizăm și 
să le finalizăm în perioada ur-
mătoare:

-încep asfaltările a încă 7 km 
de străzi în Sântana. Mă bucur 
că avem finanțarea necesară 
pentru aceste lucrări importan-
te, modernizarea infrastruc-
turii rutiere și pietonale din 
Sântana și Caporal Alexa fiind 
priorități pentru mine, motiv 
pentru care an de an în acest 
mandat de primar am și deru-
lat lucrări de pietruire străzi, 
asfaltare drumuri și amenajare 
de trotuare;

- tot pe linia aceasta a dezvol-
tării unei infrastructuri moder-
ne în orașul nostru, s-au început 
construcția de noi tronsoane 
de trotuare în Caporal Alexa, 
urmând ca astfel de lucrări să 
continue și în Sântana. Cu pri-
vire la amenajarea de trotuare, 
faptul că am pus bazele propriei 
fabrici de pavele ne-a adus eco-
nomie la bugetul local, toate pa-

velele folosite la amenajarea de 
trotuare fiind produse la aceas-
tă fabrică a orașului;

-suntem în lucru cu construcția 
noii capele, lucrare solicitată de 
cetățeni și care v-a fi finalizată 
anula cesta;

- la liceu sunt în pregătice lu-
crări de renovare a corpului 
clădirii a II-a;

- s-a început reabilitarea părții 
din spate a clădirii primăriei, 
după ce anul trecut au fost fi-
nalizate lucrările de renovare a 
părții din față.

V-am expus câteva dintre 
proiectele prevăzute a fi fi-
nalizate în perioada imediat 
următoare,multe dintre ele fiind 
în momentul de față în plină de-
rulare. Îmi place să fiu o persoa-
nă a faptelor concrete și de aceea 
vă aduc la cunoștință doar ceea 
ce suntem siguri că putem face 
ca administrație locală, proiecte 
pentru care avem banii necesari.

Având în vedere cele expu-
se anterior, ceea ce vă transmit 
sunt lucrări preconizate a fi fi-
nalizate în trimestrul IV al aces-
tui an, lucrări pentru care avem 
pregătită sursa de finanțare și 
documentația necesară, multe 
dintre ele fiind începute în acest 
moment. Ele fac parte din stra-
tegia locală de dezvoltare a Sân-
tanei, strategie integrată în mo-
dul de administrare pe care l-am 
promovat din momentul în care 
am fost ales primar al orașului. 
O administrare corectă, fără 
ascunzișuri și dedesupturi, o 
administrare prin care am făcut 
și fac tot ce pot pentru a atrage 
bani la bugetul local, pentru a 
susține activitățile importan-
te pentru oraș, pentru a imple-
menta proiecte de investiții, ne-
cesare și utile pentru Sântana și 
Caporal Alexa. Fără lucrări de 
mântuială, fără lucrări nelalo-
cul lor, astfel încât să avem în 
permanență o situație echilibra-
tă a bugetului de venituri și chel-
tuieli a orașului.

Primar Daniel Tomuța

Dupa multe eforturi și ne-
numărate deplasări la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională 
(ADR-VEST) din Timișoara, 
făcute de primarul orașului și 
compartimentul proiecte euro-
pene din cadrul primăriei, vor 
demara în cel mai scurt timp lu-
crările de reabilitarea a corpului 

II de clădire a Liceului Tehno-
logic Sântana. În fostul internat 
funcţionează în prezent și săli 
de clasă, iar degradarea fizică a 
clădirii nu oferea condiţii opti-
me pentru buna desfășurare a 
procesului educaţional.   

Proiectul de reabilitare bene-
ficiază de finanţare nerambur-
sabilă acordată în cadrul Axei 
Prioritare 3 “Imbunatatirea 
infrastructurii sociale” si a do-

meniului Major  de Interventie 
3.4 ,,Reabilitarea, moderniza-
rea, dezvoltarea si echiparea in-
frastructurii educationale pre-
universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala”. 
Beneficiile socio economice ale 
proiectului constau intr-o cali-
tate sporita a infrastructurii de 
invatamant pentru cresterea si-
gurantei si calitatii actului edu-
cativ.

  Se vor executa lucrări de refa-
cere a acoperișului, anveloparea 
termică și tot necesarul de repa-
raţii interioare. Practic, la fina-
lizarea lucrărilor, fostul internat 
va trebui să arate ca nou. 

  SÂNTĂNEANUL
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Noi proiecte pentru Sântana

Primar 
Daniel Tomuța

Faptul că lună de lună sunt în 
derulare lucrări importante pen-
tru modernizarea orașului spu-
ne multe despre administraţia 
locală! Înseamnă că avem o ad-
ministraţie cu rezultate pentru 
comunitatea locală, preocupată 
că Sântana și Caporal Alexa să 
prospere, acest lucru � nd vizibil 
la orice pas, de către oricine, prin 
prisma investiţiilor implementa-
te ca urmare a unei strategii de 
dezvoltare realiste, bine gândite 

și bine pusă la punct, bazată pe 
realităţile economice și pe care 
primarul Tomuța Daniel a pus-o 
în aplicare imediat de la alegerea 
sa ca și edil. 

Lucrările recent a� ate în deru-
lare con� rma încă o dată ceea ce 
am expus anterior, căci vedem cu 
toții cum pas cu pas Sântana și 
Caporal Alexa bene� ciază de noi 
investiții, progresând cu certitu-
dine de la lună la lună. 

O administrație cu rezultate!

Noi tronsoane de trotuare

În urmă cu doi ani a demarat 
amplul proiect de reabilitare și 
modernizare a trotuarelor din 
oraș. Până acum reparaţiile s-au 
făcut prin îndepărtarea porţiuni-
lor deteriorate și turnarea unui alt 
strat de beton. De anul acesta pri-
măria are posibilitatea de a reali-
za trotuare după un sistem mult 
mai modern - prin pavare. Având 
în vedere că fabrica în care se pro-
duce pavajul este situată în satul 
Caporal Alexa s-a considerat nor-
mal ca primele trotuare din pave-
le să � e realizate aici. Deocamda-
tă a fost � nalizat trotuarul de pe 

lângă parcul din localitate până 
la terenul sintetic, și cel pe partea 
stângă a străzii ce duce către co-
muna Olari. Urmează să � e făcut 
tronsonul de pe strada cu biserica 
neoprotestantă. Lungimea totală 
a trotuarelor reabilitate în ultimii 
ani în satul Caporal Alexa va de-
păși astfel 4 km. 

În Sântana există depuse cereri 
pentru reabilitarea trotuarelor 
de pe 34 de străzi. Este lesne de 
înţeles că posibilităţile � nanciare 
ale primăriei nu pot susţine un 
volum atât de întins de lucrări. Se 
va proceda însă ca în anii trecuţi, 
adică prioritatea va �  stabilită în 
funcţie de vechimea cererii și de 
intensitatea tra� cului pietonal. 
Primele străzi ce sunt luate în 
considerare anul acesta sunt Păl-
tinișului (trotuarul de la strada 
Rodnei către biserica ortodoxă) 
și Unirii – pentru a ușura accesul 
elevilor la școală și grădiniţă.

Cu toate că formalităţile pentru construirea capelei din Comlăuș au 
durat mai bine de un an, construcţia acesteia avanseazăincomparabil 
mai repede. În decurs de numai o lună a fost ridicată până la acoperiș.

Constructorul a con� rmat din nou că anul acesta capela va �  ridica-
tă, urmând ca anul viitor să � e � nalizat și interiorul.

tă a fost � nalizat trotuarul de pe elevilor la școală și grădiniţă.

Capela din Comlăuș prinde contur

nomie la bugetul local, toate pa- Primar Daniel Tomuța

Reabilitarea 
internatului
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Parcuri europene la Sântana
Se poate spune că în ultimii ani 

în orașul nostru s-au construit de 
la zero două parcuri foarte fru-
moase și s-a modernizat cel de pe 
strada M Viteazul. Terenul pe care 
s-a ridicat parcul și terenul sinte-
tic din Caporal Alexa -cine-și mai 
amintește?- era o groapă de gunoi, 
iar parcul „Katharina Ackermann” 
din Sântana s-a transformat atât 
de radical încât doar pomii mai 
amintesc de ce era înainte. 

Prin urmare, este și normal că 
aceste oaze de joacă și de relaxa-
re să � e pline de vizitatori.  Din 
respect pentru aceștia, parcurile 
trebuie păstrate curate și locurile 
de joacă funcţionale. Este adevă-
rat și că  majoritatea oamenilor 
care vin în parc sunt civilizaţi. 
Au existat și câteva excepţii, in-
divizi puși pe distrus, care cu aju-
torul camerelor de supraveghere 
și al gardienilor publici au fost 
identi� caţi. În prezent, cu excep-
ţia mâncătorilor de seminţe care 
umplu zi de zi aleile și a celor 
care aruncă pe jos diverse am-
balaje, putem spune că nu sunt 

mari distrugeri.
Cel mai important aspect este 

faptul că, zi de zi, la primele ore 
ale dimineţii se face curăţenie în 
� ecare parc. La ora 9 nu mai exis-
tă nici o urmă a serii de dinainte. 
Toţi cei care vor să se relaxeze, se 
pot bucura de frumuseţea parcu-
rilor în cele mai bune condiţii. 

Mulţumim celor ce au bun simţ 
și adresăm tuturor rugămintea 
de a păstra în bune condiţii ceea 
ce s-a realizat din banii noștri, ai 
sântănenilor.balaje, putem spune că nu sunt 

Acoperișul a fost fi nalizat!
Primvest Consult SRL, firma 

aflată în subordinea consiliu-
lui local, a reușit să ducă la bun 
sfârșit reparaţiile la acoperișul 
clădirii fostului spital. Pe seg-
mentul de clădire cu etaj au 
fost înlocuite elementele dete-
riorate din lemn, ţiglă și tablă. 
La restul clădirii, din cauza de-
teriorării avansate, acoperișul a 
beneficiat de mai multă atenţie. 
Au fost schimbate leaţurile pe 
aproape jumătate din suprafa-

ţă, iar ţigla a fost înlocuită pe 
o suprafaţă de circa 1200 metri 
pătraţi. De asemenea, s-a inter-
venit și la sistemul de colectare 
și scurgere al apelor pluviale. 

Realizări frumoase în Parohia Sântana I

După cum bine se știe, în anul 
2013, în prezenţa IPS Timotei 
Serviciu - Arhiepiscopul Ara-
dului, a fost sfinţită capela din 
cimitirul parohiei – prima ca-
pelă ortodoxă din orașul nos-
tru. În anul următor, în curtea 
bisericii a început construcţia 
unui așezământ social, care din 
spusele preotului este realizată 
în proporţie de 95 % și va fi fi-
nalizată anul acesta.

În același timp, curtea biseri-
cii s-a îmbrăcat în haină nouă 

prin pavarea și amenajarea spa-
ţiului dintre biserică și așeză-
mântul social. Suprafaţa pavată 
este în jur de 600 mp. Pavajul 
este produs și furnizat de către 
firma Prest Com Pavaj SRL din 
Caporal Alexa.  

Consiliul Local Sântana  a sus-
ţinut financiar aceste frumoase 
realizări făcute  în folosul oa-
menilor, fapt pentru care pre-
otul Nicolae Rădulescu împre-
ună cu consiliul parohial aduc 
mulţumiri. 

Reabilitarea clădirii primăriei
Anul trecut a fost refă-

cut acoperișul și faţada 
primăriei, însă din lipsă 
de fonduri, finalizarea 
lucrărilor a fost amânată.

Anul acesta s-a găsit to-
tuși sursa de finanţare, 
astfel încât a putut fi re-
novată și partea din spate 
a clădirii.

Fabrica de pavele
O mare realizare sântăneană!

În deschiderea evenimentului 
de prezentare a proiectului fabri-
cii de pavele primarul orașului, 
domnul Daniel Tomuţa a spus: 
“Suntem aproape de sfârșitul unui 
proiect cu � nanţare din POSDRU 
(Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane). 
A fost primul proiect de acest tip 
în care Primăria Sântana a intrat 
în parteneriat. Ideea și dorinţa de 
implicare într-un astfel de par-
curs a pornit cu mai mult timp 
în urmă ca urmare a unei bune 

colaborări cu FDP Arad, care deja 
aveau o experienţă în scriere și 
implementare de astfel de proiec-
te. De la toate discuţiile și anali-
zele făcute până la provocarea pe 
care ne-au lansat-o, aceea de a in-
tra în parteneriat cu ei, nu a fost 
decât un pas. În decursul a apro-
ximativ două săptămâni am facut 
calcule și previziuni, cu ajutorul 
lor, am pus pe foaie un plan de 

afaceri care ziceam că are șanse de 
sustenabilitate. Pentru noi, ca și 
instituţie a fost o mare provocare, 
un risc pe care ni l-am asumat și 
un bene� ciu pe care l-am câștigat. 

Odată cu acest sfârșit, vine un 
început. O provocare și mai mare 
– aceea de a menţine și dezvol-
ta această afacere. Dar, în același 
timp este și începutul încrederii ca 
se poate – o primărie poate veni 
în sprijinul comunităţii prin inter-
mediul fondurilor europene.”

O noutate pentru orașul nostru 
este construirea unei staţii de ali-
mentare cu gaz. Aceasta este situ-
ată pe DJ 792 c Sântana- Curtici 
peste drum de benzinăria Lucky. 

Inaugurarea se va face în viito-
rul cel mai apropiat.

Stație de gaz la Sântana
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În anul revoluţionar 1848, la 13 septem-
brie în bătălia din Dealul Spirii pompierii 
bucureșteni au pus mâna pe arme pentru 
a ţine piept numeroasei oști otomane. 
În memoria acestui act de curaj și devo-
tament, ziua de 13 septembrie a devenit 
„Ziua Pompierilor”. Noi, serviciile volun-
tare și pompierii militari, epigoni ai aces-
tor iluștri eroi comemorăm anual acest 
moment istoric. În acest an sub, egida In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„ Vasile Goldiș” Arad, la sediul primări-
ei municipiului Arad a fost organizată o 
expoziţie atât a tehnicii din dotarea ser-
viciilor voluntare și pompierilor militari   
precum și a obiectelor de patrimoniu cu 

valoare istorică din dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă. La 
acest eveniment au participat personali-
tăţi marcante ale culturii arădene. 

Serviciul voluntar sântănean a expus 
cu mândrie drapelul, diplomele, cupele 
câștigate la numeroase concursuri, echi-
pamente de pompier, vestigii de mare 
importanţă istorică și documentară care 
atestă organizarea luptei cu focul pe teri-
toriul sântănean, din cele mai vechi tim-
puri.

Pentru participare, serviciul voluntar al 
pompierilor sântăneni a fost recompensat 
cu o diplomă și amintirea plăcută a aces-
tui eveniment.

 Șef S.V.S.U.
VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

Dragi cetăţeni,
Pentru a preveni neplăcerile provoca-

te de arderea resturilor vegetale (frunze, 
crengi, etc.), vă aducem la cunoștinţă că 
Primăria Orașului Sântana va asigura 
colectarea acestora în � ecare zi de luni 
(Sântana) și marţi (Comlăuș) începând 
cu luna octombrie.

În cazul în care sunt persoane care dis-
pun de mijloc de transport pentru aceste 

deșeuri, depozitarea lor se poate face în 
permanenţă la noul depozit de moloz și 
resturi vegetale al orașului, situat în zona 
Liceului Tehnologic Sântana, căile de ac-
ces � ind str. Ghioceilor, respectiv str. Garii.

Primăria orașului Sântana ţine să mul-
ţumescă pe această cale tuturor cetăţe-
nilor care se vor conforma cu privire la 
aspectele mai sus menţionate.

Primăria Sântana

Arderea Deşeurilor Vegetale Este Interzisă!

Ziua pompierilor la Sîntana

Groapa de la Boroș a devenit o 
amintire. Ceea ce odată a fost un lac 
în care se scăldau copiii și pescuiau 
amatorii, s-a umplut cu pământ și 
cu deșeuri.  Întregul perimetru al 
fostei gropi, începând de la cartierul 
rezidenţial a fost nivelat și împrej-
muit cu stâlpi de beton  refolosiţi în 
urma amenajării parcului Katharina 
Ackermann. Se dorește ca în felul 
acesta să � e împiedicată aruncarea 
oricărui tip de deșeuri. În această 
toamnă pe marginea terenului se 
vor planta arbori, însă pentru viitor, 
primăria și consiliul local vor hotărî 
ce se va putea construi pe suprafaţa 
de 1,5ha. 

Reamintim că noul amplasament 
al depozitului de moloz și pământ 
este situat pe strada Ghioceilor, cu 
intrare de pe strada Gării și este 
strict destinat doar pentru acest 
scop. Pentru toate celelalte tipuri 
de deșeuri vă rugăm să folosiţi ser-
viciul de salubritate al orașului, iar 
sticlele de plastic, dozele de alumi-
niu și folia transparentă vă reco-
mandăm să le depuneţi în ţarcurile 
a� ate la intersecţiile străzilor. În 
atenţia primăriei se a� ă printre 
altele și extinderea punctele de 
colectare a PET-urilor prin ampla-
sarea de ţarcuri și în alte zone ale 
orașului.

CARICATURA LUNII

A devenit o amintire!

TELEFOANE UTILE
În caz de avarie, 

mai jos veţi regăsi o listă 
cu telefoane utile.

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

Compania de Apă Arad: 
0372-782686 

Enel Distribuţie Banat, 
pentru avarii curent – 0257-
929 

Pentru becuri arse:  0257- 
462082

 E-ON Gaz  – 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

NEGRU DUMITRU
GLIGOR SOFIA
DOROŢ MARIA

TRIF SOLOMON
PETCU IOSEFINA
COSMA FLOARE

Căsătoriile lunii august 2015
FILIP ALEXANDRU ȘI COȘĂRCAR ANA- MARIA

VAȘTAG MARIUS ȘI PETROVICI MONA
COLOMPAR NICU ȘI BABULOȘ TATIANA- ANCUŢA
DOBRA DACIAN ȘI BUBURUZAN ANISIA-LENUŢA

GIOABĂ ANDREI- BOGDAN ȘI DANCS ALEXANDRA
DOROŢ IOAN ȘI CIURAR ADRIANA- CLAUDIA

COLOMPAR DARIUS- GHEORGHE ȘI COVACI NICOLETA- MARIA
MATEȘ ALEXANDRU- MARIUS ȘI MLADIN BIANCA- DIANA

CUȘMOIU ANDREI ȘI VÂRCIU ANDREA- ALEXANDRA
VACARIUC IOAN ȘI METZGER AMALIA- MARIA

RADVANSCHI GHEORGHE- ȘTEFAN ȘI TIMILȘ VIRGINIA
GEOLDEȘ IOAN- VENIAMIN ȘI DRĂGHICI ALEXANDRA- IULIA

STANCIU ILIE- BOGDAN ȘI MORODAN FLORENTINA
Luna trecută am avut plăcerea de a o� cia căsătoriile unor noi cu-

pluri sântănene care au hotărât să continue pe drumul vieții îm-
preună. Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor 
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

Eliberarea adeverinţelor merge înainte 
În urma câștigării procesului cu pre-

fectura, la Primaria Orașului Sântana au 
fost înregistrate într-un timp foarte scurt 
aproape 100 de cereri pentru eliberarea 
adeverinţelor necesare cetăţenilor pen-
tru a putea primi în proprietate și terenul 
aferent caselor cumpărate în baza Legii 
nr.112/1995. Un număr considerabil  din 
aceste cereri (80) au fost deja soluţionate.

Fiind primul caz de acest fel în judeţ, 
primarul Daniel Tomuţa împreună cu 
specialiștii din cadrul Biroului de Carte 
Funciara Chisineu Cris și ai Biroului No-
tarial Toma Oana, au stabilit procedurile 
de notare a acestor adeverinţe în Cartea 
Funciară. 

Reamintim că pentru notarea terenului 
în proprietatea bene� ciarilor, după elibe-
rarea adeverinţelor, aceștia trebuie să se 
prezinte la notar cu următoarele docu-
mente: 

-adeverinţele emise de primărie; 
-certi� cat de atestare � scală – de la com-

partimentul impozite si taxe din cadrul 
primăriei orașului Sântana;

-contractul de vânzare-cumpărare în 
original;

-actele de identitate din partea bene� ci-
arilor.

Invităm persoanele îndreptăţite, care 
încă nu s-au prezentat la sediul primări-
ei orașului Santana – Compartimentul 
Fond Locativ, că pot solicita eliberarea 
adeverinţelor, anexând  următoarele do-
cumente:

-Cerere - 2 exemplare,
-Copie contract de vânzare cumpărare - 

2 exemplare,
-Copii acte identitate ale  titularilor con-

tractului de vânzare - cumpărare, succe-
sori, și/sau proprietari actuali - 2 exem-
plare,

-Extras C.F. valabil - 2 exemplare,
-Timbru � scal - 4 lei,
-Dosar plic.

 Mariana Cilan

Clubul Copiilor Sântana oferă în acest 
an cursuri de limba englează, creaţie lite-
rară, dans modern, dans popular și judo. 
Vă așteptăm pentru înscrieri în � ecare 
zi la sediul Clubului în incinta Biblio-
tecii orășenești, începând cu ora 16,00. 
Petreceţi timpul liber cu folos, învăţând 
lucruri interesante și ai posibilitatea de a 
participa la concursuri și festivaluri.

 Vă așteptăm!

Clubul Copiilor 
informează

Cu o intervenţie minimă ceasul din sen-
sul giratoriu are de ceva vreme și semnal 
sonor. Este al doilea ceas ce se face auzit în 
orașul nostru după cel din turnul bisericii 
catolice „Sf. Ana” care a fost reparat anul 
trecut. Bătăile mai puternice ale ceasului 
indică ora exactă, iar bătăile mai slabe sunt 
un multiplu al sfertului de oră. Mai exact, o 
bătaie la și un sfert, două la jumătate și trei 
la fără un sfert. În plus, la ora 12:00 urmea-
ză acordurile imnului naţional.

Ceasul central,
ambient muzical



Stimaţi cetăţeni, groapa de la „Boroș” situată între 
străzile Someșului și George Cosbuc a fost închisă.Vă 
reamintim că începând cu data de 1 septembrie puteţi 
depozita deșeurile în noua locaţie situată pe strada Ghi-
oceilor, vizavi de Liceul Tehnologic, cu intrare de pe stra-
da Gării. Vă rugăm să respectaţi urmatoarelor conditii: 

1. Se acceptă doar deseuri rezultate din construc-
ţii (moloz, pământ, etc.) și deșeuri de origine vege-
tală (frunze, crengi, etc.) 

2. Depozitarea acestora se va face in interiorul de-
poneului, NU pe marginea căilor de acces;

3. Acesta zona, nu este destinată aruncării dese-
urilor menajere, animale moarte sau oricărui alt tip 
de deșeu nestipulat la punctul 1.  

Pentru accesul în depozit: 
-de luni până vineri, între orele 8-16 contactaţi 

gardianul de la Liceul Tehnologic, personal sau la 
telefon: 0754 088 702 sau la telefonul primăriei: 
0257-462082. 

-după ora 16 și sâmbătă între orele 8-18 sunaţi la 
numărul de telefon: 0733 037 831.

Primăria Sântana

SÂNTĂNEANUL

                            SEPTEMBRIE 2015                             SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL

Consiliul Local al orașului Sântana 
s-a întrunit în ședinţă ordinară în data 
de 20.08.2015, având pe ordinea de zi 
următoarele:

1.  Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetu-
lui local al orașului Sântana  pe anul 2015.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcţii  și de organizare a aparatului de specialita-
te al primarului din cadrul Primăriei orașului Sânta-
na pentru anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea drep-
tului de preempţiune pentru achiziţionarea imobilu-
lui situat în extravilan în perimetrul sitului arheolo-
gic clasi� cat ,,Cetate de pamânt , așezari necropole 
succesive din culturile Hallstadt”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării  
activelor � xe corporale a� ate în patrimoniul orașului 
Sântana.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  actuali-
zării devizului general pentru  - Asfaltare străzi  în 

orașul Sântana. 
6. Proiect de hotărâre privind anularea procedurii 

de concesionare prin licitaţie publică , a imobilului 
(apartamentele terenul aferent) situat în orașul Sân-
tana, str. Muncii, nr. 53A jud. Arad cu destinaţia de 
spaţii medicale ap. 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20.

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

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea docu-
mentaţiei tehnice aferente lucrării de PUZ ,,Constru-
ire capacităţi de depozitare cereale  pentru sc AGRO 
SANKTANA SRL” , în loc. Sântana, nr. Cad. 303716, 
jud. Arad.

9. Proiect de hotărâre privind modi� carea art.1 din 
Hotărârea nr.131/21.07.2015.

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local “Sprijină un copil să 
vină la şcoală!”

DEPOZITUL DE MOLOZ AL ORAŞULUI 
ŞI-A SCHIMBAT LOCAŢIA!

EDIȚIA A IV-a
Pornind de la obligaţia de 

a asigura condiţii pentru 
școlarizarea tuturor elevilor 
de vârstă școlară și având în 
vedere di� cultăţile de ordin 
material cu care se confrun-
tă unele familii, Primăria 
Orașului Sântana împreună 
cu Școala Gimnazială Sân-
tana și cu Liceul Tehnologic 
Sântana organizează cam-
pania de ajutorare “Sprijină 
un copil să vină la școală”, 
ediţia a IV-a.

În cadrul acestei campanii 
se vor colecta următoarele: 
îmbrăcăminte, încălţămin-
te, rechizite școlare și pro-
duse de igienă. 

 Toate produsele colectate 
vor �  distribuite familiilor 
cu di� cultăţi materiale, în 

vederea eliminării abando-
nului școlar.

Vă rugăm ca pe coletul 
adus să precizaţi sexul și 
grupa de vârstă căreia i se 
adresează. 

Menţionăm că nu se ac-
ceptă materiale murdare.

Coletele vor fi depozi-
tate la Primăria Orașului 
Sântana în perioada 05 
octombrie – 02 noiembrie 
2015. 

Persoane de contact : Pri-
mărie: Larisa Roman: tel: 
0257 462 082

  Școala Gimnazială Sân-
tana: Ioana Bodea; tel: 0257 
462 109/ Mirco Garjitzky; 
tel: 0257 377 515 

Liceul Tehnologic Sânta-
na: Melania Vuin; tel: 0257 
462 962-  tel: 0257 462 124

   S.C. EKR ELEKTROKONTAKT                                     
ROMANIA S.R.L. 

 ANGAJEAZĂ PENTRU LOCATIILE DIN 
SANTANA,PINCOTA 

MAGAZINERI , MUNCITORI,
CONFECTIONERI CABLAJE AUTO      

OFERIM: 
- pachet salarial care cuprinde: 
- salar de încadrare diferenţiat în funcţie de vechimea în 
unitate
 + tichete de masă pentru fi ecare zi lucrătoare
 + sporuri pentru munca de noapte şi vechime în muncă
 + ore suplimentare plătite
 + prime de prezenţă, prime de calitate şi prime de lucru
 + transport gratuit la/de la serviciu
 + servicii medicale gratuite 
 + califi care la locul de muncă
 + condiţii optime de lucru
 + oportunităţi de promovare
 + remuneraţie în funcţie de realizări.
      CEREM:
- acuitate vizuală
 - disponibilitate de lucru în schimburi
 - spirit de echipă
 - seriozitate şi îndemânare.                
Pentru a ne cunoaşte echipa şi pentru depunerea cererilor 

de angajare vă stăm la dispoziţie la sediul fi rmei din 
SANTANA, str. GHIOCEILOR, nr. 6 

PINCOTA, str. P-TA. LIBERTATII, nr. 28
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon:

           0257-236100; 0257-236130- SANTANA
           0257-207370; 0257-207380 - PINCOTA

   de Luni pâna Vineri, zilnic între orele 8,00 – 16,00.

Detectivii de la impozite şi taxe
O întâmplare mai puţin obișnuită care s-a petrecut 

luna aceasta a avut pritre protagoniști și pe câţiva 
dintre funcţionarii de la biroul impozite și taxe.

Un hoţ de biciclete își făcuse obiceiul de a se “apro-
viziona cu marfă” direct din rastelul din faţa intrării 
în primărie. Păgubiţi au fost nu numai cetăţenii care 
veneau cu treabă la primărie, ci însăși angajaţii pri-
măriei. Culmea a fost că bicicletele erau furate ziua în 
amiaza mare și într-o zonă intens circulată.

Două dintre doamnele rămase fără biciclete de la 
Serviciul Impozite și Taxe și-au propus să urmărească 
zilnic, pe geam, zona din preajma rastelului de bici-
clete. La un moment dat atenţia le-a fost captată de 

un individ suspect, care aparent aștepta pe cineva. 
Imediat s-a produs mobilizarea: o doamnă a ince-
put să � lmeze cu telefonul mobil pe geam în timp 
ce alte două l-au urmărit din două birouri diferite. 
Cum era de așteptat, la un moment dat hoţul a luat 
cu nonșalanţă din rastel o bicicletă- bine aleasă- și a 
dat să plece. Una dintre angajatele care l-au urmărit 
l-a strigat spunându-i că este bicicleta ei. Individul 
s-a oprit, timp în care au intervenit alţi colegi, imo-
bilizând hotul până la sosirea poliţiei. S-a dovedit 
ulterior ca acasa la el erau mai multe biciclete furate 
din diverse locuri.

Primăria Sântana

Nou câștigător la tombola Lucky
Începând din luna aprilie benzinăria Lucky oferă un 

premiu lunar de 50 l de combustibil pentru unul din 
cei care alimentează de minim 150 lei .

Câștigătorul tombolei Lucky din luna septembrie 

este domnul Selegean Avram din Sântana. 
Pe această cale îi transmitem felicitări și dorim tu-

turos celor care vor participa și de acum înainte mult 
noroc!

Campania de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice(DEEE)

Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoștinţă că în 
17 octombrie 2015, Primăria Orașului Sântana în 
parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare 
“RoRec”, organizează Campania de colectare a deșe-
urilor de echipamente electrice și electronice(DEEE). 

Ca în � ecare an, vor �  organizate puncte de co-

lectare în mai multe zone din oraș, un punct mobil 
pentru cei care deţin deșeuri în cantităţi mari și nu 
în ultimul rand, va �  organizată o tombolă la care 
participanţii campaniei pot câștiga diverse premii

*Pentru informaţii suplinetare,ne puteţi contacta 
la numărul de telefon 0733.037.830



Au participat pre-
oţii din cercul misionar Sântana: 
pr. Pam� loiu Liviu din Parohia 
Caporal Alexa; pr. Nicolae Rădu-
lescu din Parohia Sântana I; pr. 
Nicolae Porcolean din Parohia 
Comlăuș; pr. Adrian Mariș din 
Parohia Andrei Șaguna; pr. Cipri-
an Ilica din Parohia Sintea Mică; 
pr. Gabriel Mara din parohia 
Scântea; pr. E� imie Dobrean;   pr. 
Paroh Ioan Crainic și diac. Adri-
an Crainic,  autorităţile locale și 
un număr mare de credincioși.

Pe toţi ne-a adunat Maica Dom-
nului la rugăciune într-o unitate 
frăţiasca din cele trei parohii din 
orașul Sântana. Maica Domnului 
este ocrotitoarea și sprijinitoarea 
bisericii noastre. Cu ajutorul ei și 
a tuturor credincioșilor noi con-
struim o nouă biserică în parcul 
din centrul orașului. Marile reali-
zări se obţin prin jertfă. Cea mai 
însemnată jertfă a � ecăruia din-
tre noi, a generaţiei noastre este 
construirea și � nalizarea s� ntei 
biserici, arătând prin aceasta ge-
neraţiilor viitoare că nu am fă-
cut umbră pământului. Spune 
Mântuitorul Iisus Hristos că dacă 
oamenii nu vor grăi, vor grăi pie-
trele. Biserica îi cuprinde pe cei 

din trecut, îi îmbrăţișează pe cei 
de astăzi și privește spre viitor pe 
cei care vor veni, cum spune și Sf. 
Apostol Pavel “Viaţa noastră este 
o alergare către ţinta desăvârșirii, 
care este Iisus Hristos”. 

Strălucirea Maicii Domnului se 
vede în Biserică. Anul bisericesc 
este presărat, pe tot parcursul 
lui cu sărbători în cinstea Maicii 
Domnului. Începe cu sărbătoa-
rea Nașterea Maicii Domnului, 
8 septembrie, și se încheie cu o 
altă sărbătoare Adormirea Maicii 
Domnului, 15 august. 

Urmează Intrarea în Biserică a 

Maicii Domnului, 21 noiembrie; 
Soborul Maicii Domnului pe 26 
decembrie și Buna-Vestire pe 25 
martie.

Maica Domnului și-a ascuns stră-
lucirea cu vălul smereniei. Toată 
viaţa ei a îmbrăcat haina smereniei 
și a curăţiei. Toate referirile la per-
soana sa sunt taine. Taina, deși su-
gerează ceva ascuns, scoate și mai 
mult în evidenţă o prezenţă. Taina 
rămâne nașterea ei, din părinţi 
sterpi Ioachim și Ana când aceș-
tia erau înaintaţi în vârstă.Viaţa ei 
a fost trăită sub semnul discreţiei, 
și mutarea ei la cer de asemenea a 
rămas o taină. Maica Domnului 
este “Raiul de taină al Ordodoxiei”, 
așa cum în spirit spunea părintele 
Teo� l Paraian.

La sfârșitul slujbelor religioase 

preotul paroh a mulţumit comi-
tetului de femei a parohiei care 
au ajutat la împărţirea de daruri 
pentru cei bătrâni și nevoiași, iar 
tuturor credincioșilor prezenţi 
le-a mulţumit pentru participare 
și i-a invitat pe toţi să ia parte la 
agapa frăţiască pregătită de cre-
dincioșii parohiei.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, a 
Maicii Domnului și a tuturor 
credincioșilor, avem mulţumirea 
su� etească că suntem într-un sta-
diu avansat cu lucrările la noua 
biserică, iar în data de 1 noembrie 
a acestui an vă așteptăm pe toţi 
credincioșii orașului Sântana, cu 
ocazia tărnoșirii și s� nţirii noului 
lăcaș de rugăciune.

 Pr. Paroh Ioan Crainic
Diac. Adrian Crainic

trele. Biserica îi cuprinde pe cei 
  SÂNTĂNEANUL
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-Cum merge ad-
ministrarea orașului ?

-Ne străduim să găsim soluţii. 
Oamenii așteaptă să vadă reali-
zări, nu-i interesează că nu sunt 
bani. Cu toţii am vrea să mear-
gă lucrurile ca în vestul Europei, 
numai că România nu este nici 
Franţa nici Germania.  

-Care sunt problemele cu care 
vă confruntaţi ?  

-Mi-aș dori o mai mare auto-
nomie locală. Este un consiliu 
local, un primar, trebuie lăsaţi să 
hotărască ei ce e mai bine pentru 
localitate fără a se mai cere trei 
aprobări de la București.  În limi-
ta bugetului desigur. În 2013 am 
pregătit un proiect pentru pre-
mierea cu bani la sfărșitul anu-
lui școlar a elevilor cu rezultate 
școlare deosebite.  Cred cu tărie 
că societatea va avansa dacă își 
apreciază valorile și munca. Gu-
vernanţii noștri în schimb au altă 
părere. Statul român acordă cu 
ușurinţă 2 400 de lei lunar pen-
tru un deţinut, dar ne interzice 
să dăm 200 de lei pe an unui elev 
premiant. 

O mare prostie a fost și mutarea 
sediului � nanţelor la Arad. Săptă-
mânal, doi-trei oameni din primă-
rie, din școli, patroni de � rme etc  
trebuie să mearga și să facă coadă 
pe holuri la � nanţe. Nimeni nu a 
pus în balanţă că des� inţând Tre-
zoreria de la Sântana nu câștigi 3-4 
posturi, ci pui zilnic pe drumuri 
zeci de oameni, din toată zona, nu 
numai din Sântana. Să nu mai vor-
besc de timpul pierdut, bani arun-
caţi pe benzină și nervi. 

-Totuși, cu ce realizări vă mân-
driţi?

-Realizările pot �  trecute mai de-
grabă în contul actualului primar, 
pentru că el este de fapt edilul sef 
al orașului. Nu pot �  înșirate toate 
aici, însă s-au făcut lucruri fru-
moase pentru școli, parcuri, baze 
sportive, trotuare, drumuri. Sunt 
înclinat să spun că în ultimii trei 
ani s-au asfaltat în oraș mai mulţi 
km de drumuri decât au fost până 
în 2012, dar e puţin. Nu încălzește 
pe nimeni să știe că în 2012 erau 
9 km de asfalt și azi sunt 20. Vom 
merge însă înainte pas cu pas. 
În mai puţin de două luni se vor 

mai asfalta 7 km, și la anul alti 7. 
Important este că se face și că în 
2016,  50 % din străzile orașului 
vor �  asfaltate. Dacă în cei 25 de 
la revoluţie s-ar �  asfaltat doar 
câte doi km pe an, astăzi nu mai 
era nici-o stradă neasfaltată. 

-Ce nerealizări puteţi trece în 
cont actualei administraţii ? 

 -Ne propusesem să constru-
im un ștrand, dar am descoperit 
că orașul nu are terenul potrivit 
pentru acesta. S-au răscumpărat 
atunci cele 6 ha de pământ de lân-
gă staţia de carburanţi. A început 
apoi lupta cu hârtiile, însă etapa 
cea mai di� cilă va �  redobândirea 
puţului de apă termală.

Deocamdată, la nerealizări putem 
trece și piaţa de animale. Deși la ora 
actuală este cea mai mare din judeţ, 
nu poate continua așa neautorizată. 
Pentru autorizare trebuie îndepli-
nite niște condiţii. Cea mai impor-
tantă este existenţa unui teren cu 
apă și curent la distanţă de cel puţin 
500 m de cea mai apropiată casă. 
În scurt timp vom intra în pose-
sia unei suprafeţe de 4 ha, din care 
pe o porţiune vor demara lucrări-

le de amenajare a pieţei. Oricum, 
anul acesta se va � naliza capela din 
Comlăuș și nu va �  potrivit să guiţe 
porcii chiar în faţa ei.   

Obiectivele următoare sunt să 
continuăm asfaltările, reparaţiile 
la trotuare, capela din Comlăuș, 
clădirea internatului de la liceu, 
parcările, cel puţin o pistă de bici-
clete. Piaţa de animale. Nu ducem 
lipsă de proiecte, însă 

-În afara celor spuse, cine este 
Cornel Gligor ?

-E greu de raspuns intr-o singu-
ra fraza. Biblia spune că „Frica de 
Dumnezeu este începutul înţelep-
ciunii”. Din acest punct de vede-
re am devenit mai înţelept. Altfel, 
sunt un norocos pentru ca am 
primit de la viata mai mult decat 
am visat cand eram copil. Însă am 
muncit din greu ca sa obtin tot ceea 
ce am. La un moment dat diminea-
ţa mergeam la școală, după masa 
eram instructor auto iar în scurtul 
timp liber făceam diverse lucrări de 
construcţie la casă. Am cunoscut și 
ce înseamnă munca în străinătate 
pentru că timp de un an am muncit 
în Italia. Viaţa nu e ușoară.

Altfel de valori Interviu cu viceprimarul Cornel Gligor
>>> pag.1

Parohia ortodoxă Sântana II 
În haine de sărbătoare
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