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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Bunul cetăţean - invitaţie la vot!

Primar
Daniel Tomuța
Mulţi oameni afirmă cu destulă uşurinţă că
nu sunt interesaţi de alegeri şi de politică în general, că votul lor nu contează, “că politicienii
oricum fac ce vor” şi aşa mai departe. Cu toate
acestea, fiecare ştie să dea sfaturi despre ce ar
trebui să facă preşedintele, primul ministru sau
primarul, fără să încerce să se pună o secundă
în locul lor. Administrarea unei singure familii
presupune atâtea probleme, încât de multe ori
cu greu reuşim să le găsim rezolvarea ideală. Să
ne gândim atunci puţin, cam ce înseamnă administrarea unui oraş, sau a unei ţări. De aceea,
vreau să scot în evidenţă importanța actului
politic începând de la nivel local până la nivelul
cel mai înalt. Vieţile noastre şi funcţionarea întregii societăţi sunt în funcţie de calitatea scenei politice. Prin urmare, dacă avem cel puţin o
părere despre cei care ne conduc suntem datori să ne prezentăm la vot şi să ne exprimăm
alegerea. Statul pe tuşă nu aduce mulţumire.
Stimaţi cetăţeni, a merge la vot nu este doar
un drept al democraţiei, ci şi exprimarea responsabilităţii fiecăruia dintre noi faţă de aceas-

tă ţară şi implicit faţă de noi înşine. Politica nu
s-a născut după revoluţie, politica există de
când lumea. Ea are şi o latură mai puţin plăcută, de care, din păcate, avem parte aproape
în fiecare zi la televizor. Nu toate lucrurile stau
însă aşa. Vă pot spune că în cadrul Consiliului
Local, noi nu ne-am făcut niciodată unii pe alţii
proşti, hoţi, mincinoşi sau corupţi. Suntem oameni care avem cunoştinţa termenilor şi dramul de bun simţ care să nu ne facă atotştiutori.
Politică a făcut atât Gheorghe Doja când s-a
răsculat la Bobâlna, cât şi Mihai Viteazul când
a făcut prima unire. Lupta lui Avram Iancu sau
Revoluţia din 1989 se înscriu tot în sfera politicii. Din fericire, noi nu mai suntem obligaţi să
ieşim la luptă cu arma în mâna, ci mulţumită
înaintaşilor noştri avem şansa de a contribui la
mersul istoriei mult mai paşnic. Arma noastră
de astăzi e votul.
Din păcate, la fiecare dintre alegerile de după
revoluţie s-au lansat diverse acuze cu referire la
corectitudinea alegerilor şi la furtul de voturi.
Eu nu am cunoştinţă de aşa ceva şi nici nu cred
că suntem un popor de hoţi. Nu neg însă faptul că pot exista oameni inconştienţi şi cazuri
particulare şi este clar că participarea redusă
la vot poate face ca o eventuală fraudă să capete proporţii. Dacă, de exemplu, presupunem
că într-o secţie de votare în care vin la vot 100
de oameni, se fură 10 voturi, frauda este foarte
mare, 10%. Asta însemna că un partid poate
creşte sau poate scădea cu 10%, ceea ce e foarte mult. Însă dacă ar veni la vot 1000 de votanţi,
frauda ar fi de abia 1%, ceea ce nu influenţează
decisiv procentele unui partid.
Sunt doar câteva motive pentru care mă simt
dator să vă invit la vot. Contează părerea fiecăruia dar şi prezenţa la urne. Nu putem rămâne
insensibili la ce se întâmplă în jurul nostru.
Primar, Daniel Tomuța

Poetul Ștefan Augustin Doinaș,
omagiat la Caporal Alexa!

Şcoala din localitatea Caporal
Alexa poartă numele marelui poet
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ din
anul 2001 iar din anul 2002, anul
decesului poetului, elevii şi cadrele
didactice de la această şcoală omagiază opera şi personalitatea poe-

tului dispărut. La 25 aprilie 2014
elevii şi cadrele didactice s – au
întâlnit ca în fiecare an la Căminul
Cultural din Caporal Alexa la ora
prânzului, manifestarea culturală
bucurându-se de prezenţa unui public numeros.
>>> pag. 4

Performanţă pe tatami pentru Sântana,
la competiţia de judo „Cupa Primăverii”

ALTFEL DE VALORI!

Sântana continuă să facă performanţă în judo-ul naţional, oraşul
nostru obţinând nu mai puţin de 23
de medalii la cea mai recentă ediţie
- Ce anume aţi reuşit?
a concursului ” Cupa Primăverii”.
- Sunt bucuros că am reuşit să realizez un Competiţia, devenită deja o tradimai vechi vis al meu şi anume 5 ha de livadă ţie a localităţii, a avut loc la sfârşitul
de măr gen „Muzeul Mărului” , în care cultiv
aproximativ 100 de soiuri vechi de măr. Cu
noua orientare agricolă către productivitate şi
pomi altoiţi, nici nu mai ştim gustul soiurilor
Sâmbătă, 03 Mai 2014, concursul
care s-au pierdut şi pe care eu mi-am propus
de dans ”Just Dance” organizat de
să le readuc pe piaţă.
Funcţionez şi cu o brutărie „Brutărioara Primăria Orașului Sântana în parGermană”, nu atât pentru un câştig financiar, teneriat cu Clubul Copiilor Sântaci tot ca o pasiune. Vreau să demonstrez că se na a adunat la cea de a doua ediție,
poate reînvia o îndeletnicire în fond primitivă, formații de dans din Timișoara- Toveche de 5000 ani prin care se poate contraca- rent 1și 2 instruiți de Rhea Topliceara tăvălugul cu urmări nefaste al globalizării nu, Oradea- Fetele Soarelui instruite
prost aplicate, ce revarsă negativ asupra sănă- de Mariș Pușcov, Alba-Iulia- Spirit
tăţii populaţiei.
- Ce are deosebit acest mod de fabricare a
pâinii?
- Similar cu fabricarea berii în Germania, care
se face din apă, malţ şi hamei, după o lege ce datează din 1550, există şi o lege pentru fabricarea
pâinii sănătoase, respectată de toţi cei ce o agreează, prin care producătorii se obligă să folosească numai componente naturale 100%: făină, apă,
drojdie şi eventual seminţe pentru rotunjirea
aromei. La obţinerea acestei pâini sunt interzise
toate E-urile alimentare. Acest nou curent care
a luat un mare avânt în Germania se numeşte
„slow backer” şi urmăreşte tehnologizarea minimă pentru a scoate în evidenţă cât mai mult arta
meşteşugului.
>>> pag. 2

Interviu cu domnul Johann Henger, patronul firmei „Klara Henger SRL”

lunii trecute, în 26 aprilie, fiind organizată de secţia judo, sub îndrumarea profesoarei Budiu Anamaria,
în parteneriat cu Clubul Sportiv
Orăşenesc Unirea Sântana, Primăria
Oraşului Sântana şi Palatul Copiilor
Arad.
>>> pag. 4

”JUST DANCE” la Sântana!

- Ce ne puteţi spune despre dumneavoastră?
- Am plecat din ţară în 1983. În Germania
am absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice
din Heilbronn, tratând în lucrarea de diplomă
tema dezvoltării relaţiilor economice germano-române, deşi ne aflam în plină perioadă
(1988) a războiului rece. Apoi am lucrat la
firma VOITH (cel mai mare constructor de
hidrocentrale din lume) ca asistent manager
regional pe Europa de Est şi Asia de Sud-Est.
După aceea am devenit reprezentantul băncii Bank Austria Handelsbank AG în România, iar în urmă cu 10 ani am fost numit
consultant al guvernului german pe teme economice în Republica Moldova.
De o bună perioadă de timp m-am gândit să
mă retrag şi să fac ceva în comuna mea natală.
SÂNTĂNEANUL

CMYK

Liber și Apulum Dance instruite de
Bianca și Alexandru Chirilă, AradDefeat Gravity conduși de Răzvan
Crișan, Pecica- Stars și Angels instruite de Laura Zagoni, Sântana- Firefly, Mini Angels și Angels instruiți
de Diana Blîndu. Concursul s-a
desfășurat pe categorii de vârstă și
stiluri de dans.
>>> pag. 5
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Interviu cu domnul Johann Henger, patronul firmei „Klara Henger SRL”

>>> pag. 1 Acesta este un răspuns al nemulţumirii unui
segment de consumatori la pâinea produsă la nivel industrial. În
acelaşi fel vreau şi eu să ies în întâmpinarea unui segment asemănător de nemulţumiţi din oraşul Sântana, care doresc altceva
şi care sunt conştienţi că alimentaţia în sănătatea umană trebuie
poziţionată pe primul loc în scara de priorităţi.
- Care sunt beneficiile consumului de pâine fabricată după
aceste principii?
- Aşa cum am spus, oferă avantaje pentru sănătate, care ştim
ce preţioasă e. În primul rând, datorită gustului plăcut, pâinea
este mâncată cu poftă, iar după cum ştiţi, digestia începe imediat
din cavitatea bucală, printr-o secreţie suficientă de salivă şi prin
procesul de mestecare mai îndelungat, uşurând munca stomacului. În al doilea rând, pâinea integrală conţine fibre care uşurează tranzitul intestinal şi reduc efortul pancreasului de a produce
cantităţi mari de insulină în perioade scurte de timp. Astfel se
poate preveni şi atenua măsurabil diabetul de tip II. Studiile în
acest sens au dovedit că pericolul de a deveni diabetic scade cu
20 până la 40%, în combinaţie cu reducerea de 10% a greutăţii
corporale şi cu o mişcare fizică decentă.
- Ce sortimente produceţi?
- O pâine pe bază de secară şi grâu integral, făcute cu tehnologia
germană şi cu reţete româneşti preluate de la fostul CAP „Viaţa
Nouă” Sântana şi un sortiment de cornuri bine apreciat de consumatori, care sunt prelucrate tot după o reţetă autohtonă străveche.
Mi-am propus ca în viitorul apropiat să producem şi fursecuri a
căror reţetă datează din vremea austro-ungară.
Intenţionez să dezvolt şi punctul de vânzare de pe str.
M.Eminescu, nr. 53, din spatele spitalului.
- Cum merge afacerea?
Nu mă mulţumeşte pe deplin. Sunt sigur că gradul de conştientizare al sântănenilor asupra celor expuse mai sus în privința
alimentației sănătoase este mult mai mare decât arată vânzările.
Mă bazez şi apelez la promovarea de la om la om a calităţii acestor produse. Vom face şi o pagină web.
- În încheierea interviului?
Chiar dacă poate părea mai dur, aş vrea să parafrazez imperativul unui mare dramaturg german Erich Kästner, care spunea:
„orice s-ar întâmpla să nu decădeți niciodată atât de jos încât să
beți până și din cacaoa prin care sunteți tăvăliți.”
Viceprimar, Cornel Gligor

Ziua Satului Caporal Alexa
Manifestările ocazionate de Ziua Satului Caporal Alexa vor avea loc în data de 1 iunie 2014,
în curtea Căminului Cultural Caporal Alexa!

PROGRAM:
DUMINICĂ - 01 IUNIE 2014
ORA18:00

Ansamblul folcloric „Busuiocul” din Sântana
Ansamblul folcloric „Cununiţa” din Sântana
al UVVG Arad

Formaţia Dorin Roman împreună cu soliştii:
Călin Timiş
Liliana Cosma
Flavia Roman
Lenghel Orban
Mara Vlad
Cosmin Pașca
Pavel Cighirean
Formaţia Vasile Lup împreună cu soliştii:
Adina Lup
Florin Stoian
Sorin Mocan
Mihaela Mariș
PAULA PAŞCA ŞI IONUŢ GUVER
INVITAȚI SPECIALI
LENA MICLĂUŞ ŞI SEPTIMIU MARIŞCA

Locuitorii oraşului Sântana care doresc să participe la spectacolul din
Caporal Alexa şi nu au mijloc de transport, pot beneficia de transport
gratuit cu microbuzele primăriei, începând cu orele 17:00-17:45, cu
plecare din faţa Primăriei.
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Din activitatea Consiliului Local!

ALTFEL DE VALORI!

SÂNTĂNEANUL

SÂNTĂNEANUL

În zilele de 4, 10 și. 29 aprilie 2014, Consiliul Local al oraşului Sântana s-a întrunit în şedinţe , în care s-au dezbătut
şi aprobat unele proiecte de hotărâri, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Restaurarea Urbarialhaus (casa urbarială) şi adaptarea ei la nevoile
culturale ale comunităţii’’:
- proiectul de restaurare s-a depus spre finanţare prin Programul
Conservarea şi Revitalizarea Patrimoniului Cultural şi Natural , care
este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic (SEE) 2009 – 2014. Pentru autorităţile publice locale finanţarea nerambursabilă este de 100 %, limitele finanţării sunt între
200.000 – 2.000.000. euro.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din proiectul „Reabilitare imobil Liceul tehnologic
Sântana ” :
- valoarea indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei este de
644.198 mii lei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat,
proiect “Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Sântana”, axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale domeniul major de
intervenţie 3.4 – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă:
- proiectul de reabilitare a fost depus potrivit Axei prioritare 3
,,Îmbunătăţirea infrastructurii sociale’’ – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formare profesională continuă.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice
aferente lucrării de PUZ – zona centrală a oraşului Sântana:
a) s-a solicitat întocmirea PUZ – ului în vederea reglementării din
punct de vedere urbanistic a zonei centrale a oraşului Sântana, fiind
propuse ca şi zone funcţionale următoarele:
- zona locuită, zona mixtă , comerţ, administraţie, învăţământ,
bănci, sănătate, asistenţă socială, cultură, spaţii verzi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Sucursala Asociaţiei Penticostale de Misiune
Creştină Sântana şi Consiliul Local Sântana pentru imobilul situat în
Caporal Alexa , nr. 187:
- în imobilul din Caporal Alexa, nr. 187 va funcţiona un Centru de
Zi, în care se vor desfăşura activităţi sociale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi
de organizare a Aparatului de specialitate al primarului din cadrul
Primăriei Oraşului Sântana pentru anul 2014:
a) se modifică organigrama după cum urmează:
- înfiinţarea în statul de personal şi organigrama aparatului
de specialitate al primarului oraşului Sântana un compartiment
Centrul de Zi ”Katarina“ în Caporal Alexa în subordinea Serviciului
Public de Asistenţă Socială cu două posturi de execuţie de natură
contractuală :
- un post cu studii superioare absolvite cu diploma de licenţă de
educator debutant clasa de salarizare 24.
- un post de educator puericultor principal clasa de salarizare 34
cu studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat .
- transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă cl. I de “inspector” , grad profesional superior clasa de salarizare 44 din cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială în funcţie publică de conducere de “şef serviciu” clasa de salarizare 70, la Serviciul Public de
Asistenţă Socială.
7. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Honiges Claudius Georgian:
- încetarea mandatului de consilier local a survenit în urma pierderii calităţii de membru al PNL Arad.
8. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neag Paven în cadrul Consiliului Local Sântana:
- domnul Neag Paven a fost ales ca şi membru supleant pe listele
PNL la alegerile locale din anul 2012;
- validarea mandatului a avut loc în urma vacantării postului de
consilier local prin încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Honiges Claudius Georgian.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe locale în
sarcina persoanelor fizice , aferentă anului 2014 pentru încasarea
contravalorii prestării serviciului de salubrizare de către operatorul
S.C. G&E Invest S.R.L.:
- s-a stabilit o taxă locală în sarcina persoanelor fizice , aferentă
anului 2014 pentru încasarea contravalorii prestării serviciului de
salubrizare de către operatorul S.C. G&E INVEST 2003 BUCUREŞTI,

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

după cum urmează:
• 3,8 lei/persoană/lună la care se adaugă TVA.
- s-a aprobat subvenţionarea de la bugetul local a tarifului pentru
prestarea serviciului de salubrizare la populaţie (persoane fizice ).
Subvenţia reprezintă diferenţa dintre 6,3 lei/persoană /lună (plus
TVA) şi 3,8 lei/persoană/lună (plus TVA), respectiv 2,5 lei la care
se adaugă T.V.A şi se va achita lunar pentru un numar de 9750
persoane . Subvenţia va fi asigurată din bugetul local pentru anul
2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului
din cadrul Primăriei Oraşului Sântana:
- proiectul este supus transparenţei decizionale, el putând fi consultat la sediul Primăriei Sântana, compartiment resurse umane.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale artistice şi sportive la nivelul Oraşului Sântana,
pentru anul 2014:
- calendarul va fi postat pe site-ul Primăriei şi consultat la sediul
Primăriei Sântana – compartiment cultură.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni
vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie
stabilită de către o instanţă de judecată:
-avându-se în vedere prevederile noului Cod penal aprobat prin
Legea nr. 286/2009 (intrat în vigoare la data de 01.02.2014) privind
regimul juridic al obligaţiei de a presta muncă neremunerată în
folosul comunităţii de către persoanele care au săvârşit infracţiuni
şi au fost sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei (art. 85 alin. 2 lit.
b), suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei (art. 93,
alin. 3), înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunităţii (art. 64), domeniile serviciilor publice şi locurile în
care se va presta munca, vor fi postate pe site-ul Primăriei Sântana.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune
pentru anul 2014 al Serviciului public de asistenţă socială:
- acest plan are ca şi scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau
excluziune sociala.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
folosire a terenului sintetic multifuncţional din Caporal Alexa şi instituirea taxei de utilizare:
- utilizarea terenului pentru activităţile sportive şcolare este gratuită;
- pentru toate celelalte categorii de utilizatori, terenul poate fi
închiriat de la responsabilul bazei sportive pentru un tarif de 30 lei/
oră, respectiv de 50 lei/2 ore.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei societăţii Primvest Consult SRL:
- s-a aprobat înfiinţarea unui post pentru 1 muncitor calificat cu
½ normă pe durată nedeterminată cu începerea activităţii de la
data de 05.05.2014.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unei perioade de depunere şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii în regim A.N.L.
a) în urma vacantării unui apartament în blocul ANL, perioada de
depunere şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri este
următoarea:
- 15.05.2014 – 15.06.2014 perioada de depunere a solicitărilor;
- 16.06.2014 – 16.07.2014 perioada de soluţionare a solicitărilor
depuse.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru
de ocupare temporară a domeniului public al oraşului Sântana:
a) prin H.C.L. nr. 160/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2014 a fost aprobată taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în temeiul art. 283 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, dupa cum urmează:
- pentru evenimente ocazionale desfăşurate pe o perioadă mai
scurtă de timp (expoziţii, târguri, oboare, pieţe, parcări, depozitări,
activităţi cultural – artistice care necesită construiri, amenajări provizorii – s-a stabilit o taxă în cuantum de 1 lei/zi/mp;
- construcţii uşoare/demontabile realizate pe o perioadă mai
lungă de timp
- 0,1 lei/mp/zi pentru construcţii închise
-0,05 lei/mp/zi pentru construcţii deschise/terase pe perioada
01.03 – 31.10 a anului in curs.
Intocmit,
c.j. Monica Popovici

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța
Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Crescendo Novus SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Festival Judeţean de Folclor
,,Identitate şi tradiţie’’ Pecica!
Duminică, 10 mai, ansamblul folcloric ,,Busuiocul” în parteneriat cu Clubul copiilor
din Sântana, a reprezentat oraşul nostru la
concursul ,,Identitate şi Tradiţie’’, organizat
cu ocazia ,,Zilelor Oraşului Pecica”, 2014.
Aceştia au câştigat la Ansambluri folclorice
de juniori (claseleI-IV), un binemeritat loc I .
La concurs, bobocii ansamblului ,,Busuiocul’’
au prezentat ,,cearta din şezătoare’’, un dans
local, suita de dansuri din Banat, ardeleana ,
hora si de doi. Micuţa Riana Răuţ, laureată a
concursului ,,Floricele din Sântana’’, a interpretat melodia ,,Înflorit-o ruguţu’’. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de tinerii
instrumentişti ai ansamblului ,,Busuiocul’’:
Colompar Cosmin, Danciu Marian, Burduhos Marius şi Răzvan Roşu, alături de profesor Mircea Belean, sub conducerea instrumentistului Petre Copil. Coregrafia pentru
concurs a fost pregătită de profesorul Mircea
Belean şi Inspector Principal Paşca Rozalia
Mariana. Sântana are copii minunaţi care

aleg în ,,joacă’’ să ducă mai departe folclorul
nostru strămoşesc. Felicitări şi mult succes în
continuare.
Inspector Principal
Rozalia Mariana Paşca

SÂNTĂNENCELE, …. au ras totul…
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Sebiș Enduro Challenge 2014

Sâmbătă, 26.04.2014
s-a desfășurat pe Valea
Hurezului, în comuna Chisindia, județul
Arad , prima etapă din
Campionatul Național
de Endurocross “Sebiș
Challenge
Enduro
2014”. Un traseu nou,
frumos, cu secțiuni
tehnice, pâraie deosebite și bineînteles
porțiuni de viteză. În
organizarea clubului
Lion Racing TeamSebiș, competiția a
strâns la start aproximativ 100 de piloți,
ceea ce a dus la lupte
încinse la toate clasele: Moto (Pro, Expert,
Hobby), Quad (Expert, Hobby) si ATV
(Expert, Hobby).
După
ce
toți
motocicliștii au terminat într-un fel sau
altul cursa a venit

rândul celor pe patru
roți. La startul clasei
ATV Expert s-a aliniat
și sântăneanul Adrian
Sima – practicant al
acestui sport din pasiunea pentru motoare
încinse și adrenalină, aflat la început de
drum, fiind doar la a
doua participare la un
concurs de acest gen,
dar motivat de multă
ambiție, dăruire si pa-

siune. La finalul unui
traseu dificil de aproximativ 60 km, Adrian
a ocupat onorabil Locul I surclasând sportivi cu mult mai multa
experiență.
Îi urăm mult succes
lui Adrian în etapele
urmatoare și îl asteptăm cu vești la fel de
bune.
Cabinet Primar

Adelin Neag, un kaiacist de viitor!

…..inclusiv Cupa Crisius, desfăşurată la
Chişineu-Criş, sâmbătă 10 mai cu participare interjudeţeană (Timiş, Bihor, Alba, CaraşSeverin, etc.) dar şi internaţională (Ungaria,
Serbia).
Deşi aflată la a XXXV-a ediţie, cu atâţi participanţi, fetele noastre, antrenate desigur,
de neobositul antrenor, Höniges Josef, nu au
fost deloc timide pe terenul cu semicerc şi
au reuşit să câştige locul I. Echipa Liceului
Tehnologic Sântana, structura Şcoala Gimnazială „Sfânta Ana”, componente ale echipei
Clubul Sportiv Unirea Sântana (junioare III),
fete născute in 1999, au învins în finală adversarele născute în anul 2000. Nu evidenţiem
nicio jucătoare pentru a evita vedetismul, dar
toate au fost la înălţime, formând, într-adevăr o echipă. Au evoluat: Boca Daiana, Toma
Denisa, Morgoş Mălina, Roşu Denisa, Coraş
Denisa, Mojic Lorena, Weisenburger Denisa,
Tomuţa Patricia, Mladin Mălina, Hexan Pau-

la, Draia Andreea, Pătrugan Andreea, Rusu
Andreea, Hebean Cristina, Suiugan Denisia.
Păcat, băieţii, componenţi ai Clubului
Sportiv Unirea Sântana, (juniori III) au bătut
tot până în finală, unde în ultimele minute,
au cedat, obţinând doar locul II.
Iată şi lotul băieţilor: Mureşan Alex, Bălan
Bogdan, Danciu Cristian, Mojic Claudiu,
Wernitzer Robert, Vlaşin Petrică, Grosz Cătălin, Purda Mihai, Stănilă Mădălin.
Este un merit deosebit al jucătoarelor şi jucătorilor care au obţinut aceste locuri deosebite
şi care au dus numele oraşului în afara judeţului şi peste hotare, este meritul nu numai al
lor, ci şi al antrenorului lor. Sunt o mândrie
pentru oraşul nostru. Felicitări tuturor!
A antrenat ambele echipe profesorul Höniges Josef.
Au consemnat,
prof. Bonţ Aron,
documentarist Valentina Brădean

Începând cu anul 2013, Neag Adelin, din oraşul Sântana, a descoperit
o nouă pasiune: cea faţă de kaiac şi

a început antrenamentele săptămânal, indiferent de condiţiile meteo.
După un an de muncă au apărut
şi primele rezultate. La Cupa CSS
Timişoara, desfăşurată în data de
05.04.2014, echipa lui Neag Adelin
a obţinut medalia de bronz la kaiac
dublu 2000 m.
În data de 01.05.2014, echipa formată din Neag Adelin, Stean Patrick, Stean Markus şi Neagu Emilian a câştigat titlul de vicecampioană
la Concursul Naţional şcolar de kaiac patru-1000m. Copiii sunt legitimaţi la Liceul cu program sportiv
Arad, sectia kaiac-canoe şi sunt antrenaţi de profesonul Baboş-Molnar
Claudiu.
Dorim echipei mult succes în continuare.
Cristina Neag

Înştiinţare
Aducem din nou la cunoştinţa
cetăţenilor, că în ţarcurile pentru
PET-uri, se aruncă numai sticle
de plastic (de la băuturi răcoritoare) şi doze de aluminiu. Gestionarul acestora nu ridică pungi
sau ale resturi din material plastic,
acestea rămânând pe zona verde,
deteriorând imaginea oraşului.

Atenţie unde aruncaţi gunoiul!
Au fost identificaţi mai mulţi cetăţeni care în ciuda repetatelor avertismente au aruncat resturi din propriile
gospodării pe marginea drumului.
Pe lângă gestul urât, atragem atenţia
cetăţenilor că faptele de acest gen se
pedepsesc cu amenda contravenţională cuprinsă între 70 şi 100 de lei
conform HCL nr. 70/2008, art. 4, lit. b.
Inspector Protecţia mediului,
Laurenţiu Blidar
SÂNTĂNEANUL

MAI 2014

SÂNTĂNEANUL

pag. 4

Poetul Ștefan Augustin Doinaș, omagiat la Caporal Alexa!
>>> pag. 1 La eveniment au

participat cadre didactice de la
şcolile din Sântana şi Caporal
Alexa, elevi ai şcolii din Caporal
Alexa şi părinţii acestora, precum
şi reprezentanţi ai Consiliului Local Sântana, alături de domnul
primar al oraşului Sântana, domnul Daniel Sorin Tomuţa, domnul
viceprimar, profesorul Cornel
Gligor, fost profesor şi director al
şcolii din Caporal Alexa, doamna
Viorica Sas – secretar al Primăriei
oraşului Sântana, doamna Rozalia Mariana Paşca – responsabil
cultură, sport, biblioteci, consilierul localităţii, domnul Emil
Laza, foşti elevi şi cadre didactice ale şcolii şi grădiniţei din
localitate, părinţi, etc.
Activitatea a început cu o slujbă
religioasă oficiată de preotul paroh, Gabriel Mariş care a accentuat dimensiunea locală, naţională
şi internaţională a poetului născut
în Caporal Alexa, după care o elevă a prezentat activitatea poetului
Ştefan Augustin Doinaş, inclu-

siv premiile obţinute începând
cu anul 1922 şi terminând cu
anul 2002, când acesta a decedat.
Apoi elevii şcolii au recitat versuri ale poetului şi au interpretat
cântece dedicate acestuia, textele
fiind atent selectate de doamna
profesoară de limbă şi literatură
română- Adina Lipovan.
Profesorul Mirco Garjitzky, fostul director al şcolii, iniţiatorul acţiunii în urmă cu doisprezece ani
încoace, a vorbit despre „Premiul
Doinaş” la învăţătură, premiu în
bani iniţiat de către poet, care se
acordă, începând cu anul 2002,
elevului din clasele V-VIII cu
cea mai mare medie la învăţătură
la sfârşit de an şcolar. În prezent

premiul este sponsorizat de către
Fundaţia Culturală „SECOLUL
21“ cu sediul în Bucureşti – locul
în care poetul a avut ultimul loc
de muncă.
Au fost enumeraţi toţi elevii care
au obţinut acest premiu şi anume:
Alina Galeş (2002-2004), Anca Blăgău (2005-2007), Denisa Budişan
(2008-2009), Estera Şuticău (2009),
Patricia Nodâş (2010 şi 2011) şi
Georgiana Lipovan (2011 - 2013).
Pe fundalul scenei, a rulat power
point file cu un set de fotografii
de la ultima vizită a poetului în
Caporal Alexa în 2001, precum şi
fotografiile elevilor care au primit
„Premiul Doinaş” la învăţătură.
Programul a continuat cu un

cântec – joc prezentat de elevii
claselor I – II , învăţătoare doamna Adina Palcu la clasa I şi Laura
Csoncsik la clasa a II – a urmat
de un dans popular pregătit de
clasele a III- a şi a IV- a sub îndrumarea doamnelor învăţătoare Alina Costea şi Liana MuscăNeamţ.
Finalul activităţii a fost un
moment folcloric unde eleva Lipovan Georgiana Mihaela din
clasa a VIII –a interpretat două
noi melodii, fiind ajutată de echipa de dansatori a claselor a IIIa şi a IV–a, moment apreciat în
mod deosebit de cei prezenţi prin
îndelungi aplauze.
Prof. Mirco Garjitzky

riş Moldovanu Romiana, Balog
Adrianne, Bodea Priscilla, Lorenz
Alexandru, Cabulea Gabriel,
Loc III: Banc Lidia, Briciu Antonia, Rus Mihaela, Pag Bianca,
Schintee Gabriela, Vedinaş Ştefa-

nia,, Vincu Costel, Bodea Amos,
Lucaci Jimmy
Din echipa sântăneană au mai
făcut parte şi judoka Neag Adelin,
Bogdan Dehelean şi Mariş Rafael.
Prof. Anamaria Budiu

Performanţă pe tatami pentru Sântana,
la competiţia de judo „Cupa Primăverii”

>>> pag. 1 În total 167 de mentul final pe echipe arată astfel:
sportivi de diferite categorii de
vârstă, reprezentând trei judeţe
s-au întrecut pe tatami. Echipele care s-au aliniat la start au fost
C.S.S. Lugoj, Pro Motrica Timişoara, Zerind, A.S. SAKURA Ghioroc,
C.S.M.Arad, L.P.S. Arad, Victoria
Nădlac, A.S Mureşul Ususău, Gym
Oradea, Judo Club Lazăr Loghin,
C.S.O. Sântana. Meciurile au fost
arbitrate de oficiali ai F.R.J Mladin
Diana, Ciprian Suhani, Nagy Cătălina, Sereş Adriana şi Moţ Alin.
După aproape 8 ore de emoţii,
concentrare şi adrenalină clasa-

Loc. I - C.S.O. Sântana
Loc II. C.S.S. Lugoj
LOC III. L.P.S. Arad
Loc. IV Zerind
Sântana s-a remarcat detaşânduse fără probleme de celelalte echipe participante prin cele 7 locuri
I, 4 locuri II, şi 10 loc III obţinute
de judoka Clubul Sportiv Orăşenesc, după cum urmează:
Loc I: Creţ Denisa, Creţ Alin,
Cotu Cătălin, Vidrean Maia, Emi
Mariş, Bush Andrei, Ştefan Roxana, Muntean Cornel,
Loc II: Răuţ Adriana, Ma-
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>>> pag. 1 Au fost înscriși sitatea dansurilor, a cosconcurenți la categoriile de vârstă
a claselor I-IV, V-VIII și IX-XII,
iar stilurile de dans pe care le-au
prezentat echipele au fost diverse:
dans contemporan, dans modern,
dans cu majorete, dans tematic,
hip-hop și break dance. Publicul
prezent s-a putut bucura de diver-

tumelor și a temelor alese
de coregrafii și instructorii
formațiilor prezente. Totul
s-a desfășurat într-o atmosferă de bună dispoziție și
fair-play.
Programul a fost deschis
de formațiile reunite ale

Clubului Copiilor Sântana printrun dans care a transmis energie și
plăcerea de a dansa.
Concurenții au fost jurizați de
Ioana Lung, director al Palatului
Copiilor Arad, Hortensia Jucotinschi, profesor Palatul Copiilor Arad, Isabela Duicu, consilier local în comisia de cultură a
orașului Sântana și Mircea Belean,
profesor Clubul Copiilor Sântana.
Fiecare echipă a fost recompensată cu medalii, cupe și diplome în

funcție de locul pe care l-a ocupat.
Au fost Cluburi care au participat
cu câte două formații la categorii
de vârstă diferite și evident și stiluri de dans diferite. Spectacolul
oferit de aceste formații a fost pe
măsura așteptărilor.
A doua ediție a concursului de
dans de la Sântana a fost un succes, iar instructorii formațiilor înscrise și-au exprimat dorința de a
participa și pe viitor la alte ediții.
Prof. Diana Blîndu

pot fi gândite în afara bibliotecilor
şi a bibliotecarilor, adâugând la
sărbătoarea internaţională a carţii
din 23 aprilie şi Ziua Bibliotecarului din România.
La iniţiativa Primăriei Oraşului
Sântana cu prilejul Zilei Mondiale
a Carţii, s-a organizat în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti Ştefan Augustin
Doinaş premierea celor mai fideli
cititori, oferindu-se acestora diplome şi cărţi. Printre cititorii fideli ai
bibliotecii, amintim elevii: Lup Dragoş, Lup Tudor, Nedelcu Mădălina,

Jinar Denis,Ivaşcu Claudiu, Ştefea
Andreea, Borteş Viorela; d-nele
Chetrariu Rodica, Nadiu Cornelia;
prof. Cimponeriu Speranţa, prof.
Eana Mara Marcela, prof. Sinescu
Gheorghe şi Briţa Ioan.
În cadrul acestui eveniment s-a
adus un omagiu, printr-un recital
de poezie, poetului Ştefan Augustin Doinaş născut pe 26 aprilie
1922 pe meleagurile noastre, rostite de către elevii din cadrul Clubului Copiilor- secţia teatru.
Bibliotecară, Marinela Morgoş

23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor!
Ai carte, ai parte! Spune un proverb românesc, iar dacă ai carte,
există o zi dedicată ei! Această zi
este 23 aprilie, zi decretată de către
UNESCO- ZIUA MONDIALĂ
A CĂRŢII şi a DREPTURILOR
de AUTOR, pentru a simboliza
moartea scriitorilor Miquel de
Cervantes şi William Shakespeare şi totodată pentru a încuraja
lectura, aducând astfel un tribut
tuturor scriitorilor şi în acelaşi
timp încurajând pe toţi să descopere plăcerea lecturii, mai ales în
rândul tinerilor. Ideea sărbătoririi
acestei zile este legată de o tradiţie catalană: pe 23 aprilie are loc
Festivalul Trandafirilor, o manifestare dedicată Sfântului Jordi şi
Sfântului Gheorghe. Încă din Evul
Mediu, în această zi fetele şi femeile primesc flori, iar bărbaţii cărţi.
Prima zi a fost marcată pe 23 aprilie 1996 în aproape toate ţările lumii unde se organizează expoziţii
de carte, lecturi publice menite să
încurajeze şi să popularizeze lectura ca o activitate supusă unor

provocări în condiţiile dezvoltării
rapide a TV-ului şi a internetului
şi a altor mijloace moderne de
informare. Această zi coincide cu
Ziua Bibliotecarului din România,
cei care scot cărţile din anonimat.
Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o
călătorie prin suflete şi peste timp,
gânduri şi frumuseţe, merită o
scoatere din anonimatul profesional, astfel Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, în anul 1998
consideră că lectura şi cartea nu

Fântâna arteziană recondiționată
Muncitorii firmei Primvest
au reuşit să repună în stare de
funcţionare fântâna arteziană
din parcul nr. 2 de pe strada
Mihai Viteazul. Prin urmare,
de frumuseţea acesteia se va
putea bucura toată lumea, în
special proaspeţii căsătoriţi
care doresc să facă fotografii
într-un cadru mai deosebit.
Viceprimar, Cornel Gligor

Verificaţi termenul de valabilitate al actelor de identitate!
Având în vedere faptul că în data
de 25.05.2014 se desfăşoară alegeri electorale pentru desemnarea
membrilor din România în Parlamentul European, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
face un apel către toţi cetăţenii
pentru a verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate,
documente pe baza cărora se desfăşoară scrutinul electoral, în vederea evitării situaţiilor neplăcute
în care nu-şi vor putea exprima

SÂNTĂNEANUL
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opţiunea electorală.
În acest sens, Direcţia Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor informează persoanele care deţin acte
de identitate cu termen de valabilitate expirat ori a căror documente sunt pierdute, distruse sau deteriorate că este necesar să solicite
Serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor la care
este arondată localitatea de domiciliu, eliberarea unui nou document de identitate.
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Anunţ important!

Căsătoriile lunii Aprilie 2014

Mocanu Ion şi Burcă Veronica
Sîrdea Vasile şi Scopet Maria
Crauciuc Marius şi Palamariu Anca- Ionela
În acestă lună, trei perechi de tineri și-au unit destinele în orașul nostru. Țin să felicit noile familii și să le
urez o viață plină de bucurii, sănătate și numai împliniri precum și tradiționala urare ”Casă de Piatră”!
Primar, Daniel Tomuța

TELEFOANE UTILE

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane
utile.
Compania de Apă Arad – 0257 - 462138
(Uzina de Apă Sântana) sau
0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929
E-ON Gaz – 0800 800 928

COMEMORĂRI
Solomon Constantin
Anghelina Ana
Budiu Ilie
Doroţ Dezideriu

Consultare publică
În data de 29 aprilie 2014, la sediul Primăriei
Oraşului Sântana a avut loc o Sesiune de consultare a comunității locale Sântana cu privire la
”Elaborarea planului de management pentru
ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului
Negru şi ariile protejate conexe”.
Subiectul consultării publice a fost proiectul
planului de management al ariei naturale prote-

Hala de lactate
Vineri, 16 mai anul curent, în
prezenţa conducerii primăriei şi
a invitaţilor, preoţii Ioan Crainic, Eftimie Dobrean şi diacon
Adrian Crainic, a avut loc sfinţirea halei de lactate şi a pieţei
agroalimentare. Investiţia a fost
finalizată, inclusiv prin racordarea la reţeaua electrică.
Serviciu urbanism,
Inginer, Teodor Sas

Nocturnă şi la Caporal Alexa
Caporal Alexa. Nu ne rămâne decât să le urăm succes jucătorilor
care doresc să se bucure de mişcare, chiar şi noaptea.
Primăria Oraşului Sântana

Primăria orașului Sântana mulțumește reprezentanților
partidelor politice care au respectat dispoziția primarului de
a pune afișe electorale doar în locuri speciale de afișaj, protejând astfel domeniul public.

silierii din cadrul Compartimentului Cabinet
Primar (clădirea primăriei, etajul 1) sau telefonic, la numărul 0257-462082. Venim cu această
rugăminte deoarece primăria oraşului nostru nu
deţine informaţii complete, inclusiv despre persoanele care s-au căsătorit în alte localităţi şi care
acum au domiciliul stabil în Sântana.

jate, măsurile privind reducerea impactului asupra speciilor şi habitatelor protejate din regiune,
precum şi planul de activităţi necesare pentru
punerea în practică a acestui plan. Custodele
acestei arii naturale protejate ce cuprinde aproximativ 8 % din teritoriul administrativ al oraşului, este Asociaţia Excelsior Arad. Au fost prezentate speciile de păsări şi animale care trăiesc
în acest areal şi al căror habitat trebuie protejat
(vânturelul de seară- falco vespinus şi popândăul-spermophilus).
Inspector, Adriana Bogoşel

Ziua copiilor la Sântana

Primăria Oraşului Sântana, vă invită în data de 02 iunie
2014, ora 11, să ne bucurăm împreună de Ziua Copilului,
pe platoul din faţa sălii de sport a oraşului Sântana! Vă

Lipovan Ispas- Ioan
Crauciuc Marin
Teaha Florica- Ileana

Fie ca Dumnezeu să îi odihnească
în pace pe cei plecați dintre noi iar
familiilor să le aducă liniște și alinare pentru a putea trece cu bine peste
aceste momente de mare cumpănă.
Primar, Daniel Tomuța

Prin intermediul Serviciului de
Gorspodărire comunală al Primăriei Sîntana, s-a reuşit montarea unei instalaţii electrice pentru
nocturnă şi pe terenul sintetic din

Cu ocazia “Zilelor oraşului Sântana”, primăria oraşului doreşte să facă o surpriză frumoasă
perechilor soţ-soţie care aniversează în cursul
anului 2014, 50 de ani de căsătorie. În acest sens,
rugăm cetăţenii care sunt în această situaţie sau
care cunosc persoane în această situaţie ca până
în data de 15 iunie 2014, să ia legătura cu con-
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aşteptam cu drag!!!
Copiii vor avea parte de plimbări cu trenuleţul, muzică,
dans și multe surprize.

Poliția vă informează
Frauda la vot, art. 387 CP,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă şi interzicerea
unor drepturi dacă:
- se votează fără a avea
acest drept;
- se votează de două sau
mai multe ori;
- prin introducerea în
urnă a mai multor buletine
de vot decât are dreptul un
alegător;
- utilizarea unei cărţi de
alegător sau a unui act de
identitate nul ori fals sau a

C
A
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C
A
T
U
R
A

unui buletin de vot fals;
• Au fost depistaţi pe
raza oraşului Sântana că
au condus autoturismele
după ce au consumat băuturi alcoolice numiţii P.A.,
B.D. şi S.L. Acestora le-a
fost suspendat dreptul de a
conduce pe 90 zile.
I-a fost întocmit dosar
penal numitului D.S. care
a fost depistat conducând
autoturismul pe raza oraşului Sântana fără a poseda
permis de conducere.

FEREASTRA ECO,
ESTE ŞI LA SÂNTANA!
VENIM ÎN ÎNTÂMPINAREA DUMNEAVOASTRĂ CU: GEAMURI, UŞI,
RULOURI, JALUZELE!

REDUCERI DE PÂNĂ LA 40%!!!
TÂMPLĂRIE CU 6 CAMERE LA
PREŢ DE 4!!!
VĂ AŞTEPTĂM LA SHOWROOM-UL
NOSTRU DESCHIS PE STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 20
CONTACT: TEL. : 0257/463.232,
0730/909.824

WWW.FEREASTRAECO.RO

L
U
N
I
I

Starea vremii la sfârșitul lunii mai!

Sursa: vremea.apropo.ro
SÂNTĂNEANUL

ÎN ATENȚIA FERMIERILOR!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii agricoli că mai
pot depune cererea de acord prealabil pentru anul
2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru
motorina utilizată în agricultură, în perioada 5
mai 2014 – 10 iunie 2014 inclusiv.
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli
care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie
de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau
îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară ctivitatea:
a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare
(RUI) al APIA (să deţină ID fermier);
b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul
plantaţiilor viticole, după caz;
c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa
spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz;
d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau
să deţină document de înregistrare/autorizare
sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de
albine/viermi de mătase, după caz;
e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să
fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa
parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate
în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor
viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
f) să exploateze/să deţină/să crească animale/
păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care
solicită ajutorul de stat;
g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu
motoare termice.
Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin
rambursarea diferenței de acciză se depune la
centrul judeţean APIA, pe raza căruia este situată

exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat, sau centrul APIA unde a fost depusă
cererea de plată pentru schemele de sprijin pe
suprafaţă ori cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
aprobată prin H.G.408/2010, însoţită de:
a) copie de pe cartea/buletinul de identitate a
reprezentantului legal/ administratorului, după
caz;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
c) adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa
spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii), după caz;
d) copia documentului care atestă înregistrarea/
autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
e) anexele nr. 4, 5 sau 6 la OMADR 1229/2013,
cu modificările și completările ulterioare, după
caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau
producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu
anual de animale/păsări/familii de albine/cutii
viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru
irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10
octombrie 2013 – 30 septembrie 2014);
f) dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile
de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise
în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de
electricitate, după caz;
g) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a
apei, după caz;
Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene, în
termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii
cererii de acord prealabil pentru finanţare prin
rambursare.

SCHUETZAGRA IMPEX SRL - SÂNTANA
ANGAJEAZĂ ZILIERI PENTRU MUNCĂ ÎN CÂMP PE PERIOADĂ DETERMINATĂ.
CONDIŢII: VÂRSTA ÎNTRE 18 ANI ŞI 45 ANI, FEMEI ŞI BĂRBAŢI, APŢI DIN
PUNCT DE VEDERE MEDICAL.
SALARIU FOARTE ATRACTIV.
INFORMAŢII TELEFON: 0257 462 040 ÎNTRE ORELE 08,00-16,00
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MAIBAUMFEST SANKTANNA
Liceul Tehnologic Sântana, Şcoala Generală “Sfânta Ana”, secţia germană, Primăria
Oraşului Sântana şi Forumul Democrat
al Germanilor din Sântana au deosebita
onoare de a vă invita să participaţi la sărbătoarea ,,MAIBAUMFEST”, care va avea
loc DUMINICĂ, 25 MAI 2014, la Școala
Gimnazială Sfânta Ana, strada Câmpului,
numărul 107.

•
•
•
•
•

PROGRAM:
16,00 - Întâlnirea perechilor de
dansatori, întâmpinarea oaspeţilor
16,15 - Defilarea prin oraş
17,00 - Dans tradiţional în jurul
pomului
18,00 – Licitaţia mieilor
20,00 - Alaiul conduce câstigătorii
licitaţiei

Continua acţiunea de reamenajare a trotuarelor
În ultima lună s-au reparat trotuarele de
pe străzile M. Eminescu, I. Slavici şi Rodnei, suprafaţa totală a acestora depăşind
700 mp.
Având în vedere numărul foarte mare de
cereri depuse într-un interval de timp atât
de scurt,putem trage concluzia că reparaţia
trotuarelor este o acţiune mult aşteptată şi

foarte bine primită.
Facem cu acest prilej un apel către locuitorii oraşului să sprijine echipele care lucrează în dreptul caselor lor cu apa şi curentul necesare obţinerii betonului. Deşi
pare greu de crezut, unii refuză acest lucru.
Primăria oraşului Sântana

Dublu eveniment în Oraşul Sântana

În data de 22 aprilie, Primăria
Oraşului Sântana, a organizat un
dublu eveniment. În prima parte s-a făcut sfinţirea maşinii de
pompieri, primită de la Asociaţia
Valores din Germania prin intermediul preşedintelui asociaţiei,
domnul Johann Kernner. La slujba
de sfinţire au participat preoţii
bisericilor ortodoxe şi catolice
din Sântana, conducerea Primariei Sântana, grupul de pompieri,
fanfara, consilierii locali, membrii

ai Asociaţiei Valores şi ansamblul
Busuiocul. În partea a doua, şi
legat de acest eveniment, s-a sărbătorit şi un an de activitate a fanfarei Lambert Steiner din Sântana,
înfiinţată cu sprijinul aceluiaşi
Johann Kernner, ocazie cu care
domnul primar Daniel Tomuţa a
înmânat diplome de onoare. Au
fost premiaţi profesorul Dan Miculiţ, pentru conducerea fanfarei
şi domnului Johann Kernner, pentru contribuţia deosebită adusă la

achiziţionarea maşinii de pompieri, cât şi la pentru implicarea în
iniţierea fanfarei, prin donarea
de instrumente muzicale .În final,
Ansamblul Busuiocul a susţinut
un frumos program artistic.
Primăria Oraşului Sântana mulţumeşte în numele cetăţenilor
oraşului, Asociaţiei Valores pentru contribuţia şi ajutorul acordat
cu diferite ocazii.
Rozalia Paşca

Cinste veteranilor de război
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tăţile de deplasare ale
acestora, primarul oraşului Sântana, domnul Daniel Tomuţa a
facut fiecăruia dintre
veteranii noştri câte o
vizită, mulţumindu-le
pentru efortul şi sacrificiul făcut pentru ţară.
Modestia acestora s-a
putut citi pe feţele şi
vorbele lor. Cităm aici
cuvintele a doi dintre
veterani: “Cine sunt eu să ma caute primarul
de două ori acasă?” şi “Acum nu mă mai pot
Pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Zi- deplasa, dar pe front am plecat din Caporal pe
lei Veteranilor de Război, sărbătorită în data jos către Bucureşti.”
Veteranii noştri sunt: Bondor Flore, Călaj
de 29 aprilie 2014, Primăria Oraşului Sântana
Gheorghe, Cârja Adrean, Gabor Teodor, Miîmpreună cu reprezentanţii Asociaţiei Naţio- heţ Nicolae, Moţi Antonie, Onu Mircea-Vanale a Veteranilor de Război – filiala Arad, au sile, Roman Ioan, Şerb Traian, Străuţ Gherales să-i cinstească pe cei 12 veterani de raz- ghe din Sântana şi Bătrân Todor şi Curta
boi de pe raza oraşului, cu diplome şi premii. Gheorghe din Caporal Alexa.
Cabinet Primar
Având în vedere vârsta înaintată şi dificul-

10 ani de activitate pentru Clubul Copiilor Sântana! Evoluții promițătoare pentru
C.S. UNIREA SÂNTANA

Clubul Copiilor Sântana a sărbătorit 10
ani de activitate! Elevi, profesori, invitați
speciali, cu toții s-au bucurat de momentele frumoase oferite de copiii îndrumați
de doamna Blîndu Diana și Belean Mircea.
Programul oferit de Clubul Copiilor Sântana a fost divers: dans modern, teatru, muzică și folclor. Au fost punctate momentele
de început ale instituției, care își desfășoară
activitatea de 10 ani în orașul nostru, prin
câteva cuvinte ale persoanelor care au pus

umărul la construirea unui vis! După cum
spun unii, este un vis frumos în care sunt
implicați copii și oameni deosebiți. Toți cei
prezenți la eveniment au avut parte de
două ore de bună dispoziție și destindere,
oferite de copii deosebiți îndrumați de profesori deosebiți. La Mulți Ani! Clubul Copiilor Sântana și la cât mai multe reușite!
Prof. Diana Blîndu

În urma jocului din etapa a 25-a, echipa de fotbal seniori a CS Unirea Sântana a urcat în clasamentul ligii a patra până pe locul al şaselea, cel
mai bun loc pe care s-a clasat în acest campionat.
Această poziţie este meritorie şi datorită faptului
că echipa noastră are cea mai scăzută medie de
vârstă dintre toate echipele şi, faptul că în lotul
echipei se află doar trei jucători din afara localităţii, face ca acest loc să ne dea speranţe că pe
viitor echipa poate să urce în clasament.
Referitor la jocul cu formaţia Aqua Vest Şofronea, putem spune că scorul la pauză a fost de 2-0,
golurile fiind înscrise de Bud Marius (n. 1998) şi
Bolba Claudiu (n. 1995). Pentru echipa din Sântana au evoluat: Ciornei Adrian, Mateiu Andrei,
Sârdea Marcel, Zopota Sergiu, Bolba Claudiu,
Stan Iulian (Josan Mădălin min. 35), Paven Adrian, Martin Cătălin, Vuin Iulian, Vandor Sorin,
Bud Marius (Cozonac Frimu min. 80, Csurka
Edward min. 82).
Vă mai facem cunoscut că echipa de juniori liga
a patra se află pe locul al 5-lea.
Preşedinte CS Unirea, Prof. Cătălin Puia

prinse între 70 şi 100 de lei, sancţiuni aplicate pentru depozitarea
deşeurilor de orice fel în zonele
aparţinător Caporal Alexa, cu neconforme.
În cursul acestei luni a fost efec- acestor deşeuri.
Inspector Protecţia mediului,
tuată igienizarea periferiei satu- Nu în ultimul rând, dorim să privire la sacţiunile prevăzute
lui aparţinător Caporal Alexa. informăm toţi cetăţenii satului în HCL 70/2008 art. 4, lit. b, cuLaurenţiu Blidar
La această acţiune au participat
angajaţii serviciului de gospodărire comunală și 20 de persoane
care beneficiază de ajutor social
din cadrul Primăriei Oraşului
Sântana.
Cu această ocazie au fost colectaţi peste 80 de saci menajeri
care ulterior au fost predaţi societăţii care deserveşte serviciul
public de salubritate al oraşului,
plătind astfel înca o data preţul

Igienizarea satului Caporal Alexa

Înainte

După
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