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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sâmbătă, 23 septembrie, la Arad 
s-a desfășurat prima ediție a Sărbăto-
rii fanfarelor la care au fost invitate 
fanfare din România și din Ungaria.
Începând cu ora 17, în parcul Re-

concilierii au cântat Fanfara de Tine-
ret „Lambert Steiner” din Sântana, 
Fanfara din Iermata, Fanfara Bise-
ricii „Renașterea” (Arad), Fanfara 
„FeketeGyemant” din Pecs și Fan-
fara Gimnaziului „Erkel Ferenc” din 

Gyula (Ungaria).
Evenimentul a  fost organizat de către 

Asociația Qult-Ar și fi nanțat de către 
Consiliul Local Municipal Arad, prin 
Centrul  Municipal de Cutlură Arad. 
Scopul acestuia a fost de a promova 
fanfarele din județul Arad și din orașele 
înfrățite din Ungaria și renașterea unui 
act de cultură apreciat de zeci de ani: 
concertul de muzică de fanfară.
Felicităm fanfare noastră și pe diri-

jorul Dan Miculiț, care, iată, în nu-
mai câțiva ani a reușit să se facă cu-
noscută și apreciată atât în țară cât și 
peste hotare.

Nu a fost 15 septembrie, așa cum 
părinții și buniciI elevilor de astăzi 
știau, ci luni, 11 septembrie. Elevii 
s-au întors la școală și s-au bucurat 
alături de profesori și părinți de reîn-
ceperea școlii.   

Prin grija conducerilor celor două 
școli de pe raza orașului, ora de în-
cepere a festivităților a fost decalată 
cu scopul de a permite o� cialităților 
locale de a participa la cât mai mul-
te ceremonii. La Liceul Tehnologic  
”Stefan Hell” și structura aronda-
tă - Școala ”Sf. Ana”- a onorat cu 

prezența primarul orașului, dom-
nul Daniel Tomuța, iar la Școala 
Gimnazială Comlăuș, viceprimarul 
orașului, domnul Cornel Gligor. 
Ca de obicei, așa cum stă bine unui 
popor credincios, preoții din � eca-
re parohie au o� ciat slujbe religioa-
se pentru bunul mers al procesului 
educativ, iar agenții de poliție au citit 
mesajul adresat elevilor.

Au fost ținute discursuri, s-a dat citire 
și mesajului trimis de domnul Ministru 
al educaţiei prof. Liviu Marian Pop și 
s-au făcut urări de succes. > pag. 2

- În primul rând vă felicităm pentru 
recenta dumneavoastră numire în 
funcția de prefect al județului Arad. 
Cum ați primit această numire?

- Vă mulțumesc  în primul rând pen-
tru oportunitatea pe care mi-o oferiți 
de a mă adresa direct locuitorilor fru-
mosului oraș Sântana, de care sunt 
foarte legată su� etește.  Am primit 
decizia de numire a mea în funcția 
de Prefect al Județului Arad cu multă 
responsabilitate, conștientă � ind de 
faptul că mi s-a acordat încredere și că 
trebuie să fac tot ceea ce îmi stă în pu-
tere pentru a-mi îndeplini atribuțiile 
într-un mod cât mai profesionist, în 
bene� ciul cetățenilor Județului Arad. 

- Prezența dumneavoastră în frun-
tea prefecturii este un punct de 
referință pentru această instituție. 
Dacă nu greșim, sunteți prima doam-
nă care ocupă funcția de prefect în 
Arad. Cum apreciați acest fapt?

- Nu m-am gândit prea mult la fap-
tul că sunt prima femeie Prefect al 

Județului Arad.  Înainte am fost Sub-
prefect al Aradului pentru o perioadă 
de aproape trei ani de zile, iar singura 
mea preocupare a fost să îmi fructi� c 
experiența acumulată în noua funcție. 
Apreciez foarte mult profesionalis-
mul și colaborarea foarte bună pe care 
o am cu șe� i structurilor județene ale 
Ministerului Afacerilor Interne, cu 
directorii instituțiilor deconcentrate, 
dar și cu reprezentanții administrației 
locale. Suntem cu toții profesioniști 
și trebuie să acționăm în bene� ciul 
cetățenilor, respectând întotdeauna 
litera legii. 

Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

Altfel de valori
Interviu cu doamna prefect

 Florentina Horgea 

>>> pag. 4
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 Sună clopoțelul,
A sunat din nou clopoțelul. Un nou 

an școlar a început. Clasele au prins 
din nou viață,vocile elevilor răsună 
iarăși în acest nou an școlar. Noul an 
școlar a început cu mare fast, la toa-
te instituțiile școlar din oraș, elevii, 
însoțiți de părinți,întâlnindu-se din 
nou cu activitatea școlară. A fost un 
moment al emoțiilor,dar și al bucuri-
ei, un moment unic în viață pentru � -
ecare școlar. 

Anul acesta programul festivitatilor 
organizate pentru deschiderea anu-
lui scolar 2017-2018 a fost făcut de așa 
manieră încât conducerea executivă a 
primăriei să poată onora cu prezența 
� ecare din cele patru școli de pe raza 
orașului. Primarul DanielTomuta a 
putut astfel participa laȘcoala Gimna-
zială Sântana”Sfânta Ana” la ora 9 și la 
Liceul Tehnologic ”Stefan Hell” la ora 
10. Ca în � ecare an festivitățile au cu-
prins câte o slujbă de binecuvântare 
săvârșită de către preoții din parohii-
le respective.

La Liceul Tehnologic ”Stefan 
Hell”deschiderea noului an școlar a de-
butat cu festivitatea de premiere a ele-
vilor din clasele IX-XI pentru rezulta-
tele bune la învățătură obținute în anul 
școlar recent încheiat.

La școala ”Sf. Ana” festivitățile s-au 
încheiat ca de obicei cu un mic pro-
gram artistic.Începutul de an școlar a 
fost pregătit încă din timpul verii, săli-
le de clasa igienizate, holurile și celelal-
te spații curățate și igienizate așa cum 
trebuie să � e un început de an școlar.

Toate cele 8 corpuri de clădi-
re care intră în componența Lice-
ul Tehnologi„Stefan Hell” Sântana au 
fost pregătite pentru începerea anului 
școlar. Suntem convinși că si pe viitor 
Primăria, domnul Primar și domnul 
Viceprimar ne vor susține în continu-
are pentru ca elevii unității noastre să 
poată învăța în condiții foarte bune.

Cadrele didactice sunt cali� cate și 
prin obținere de proiecte Erasmus+ 
participă la îmbogățirea cunoștințelor 
de specialitate și de psihopedagogie, 
prin proiectul european de mobilita-
te în domeniul educației școlare, Eras-
mus + „Dezvoltare profesionalăprin 
conectare europeană”. Relația dintre 
profesor și elev este transformată într-

un dialog permanent fără să � e exclusă 
autoritatea profesorului.

Schimbările accelerate introduse de 
reformele din educaţie, pe de o parte și 
cele din mediul economic și social pe 
de altă parte, fac necesar un efort susţi-
nut de adaptare din partea școlii.

Cu această ocazie mulțumim Con-
siliului Local și Primăriei Sântana 
pentru sprijinul  fnanciar acordat și 
nu numai în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de învățare.

Nr. de elevi pe cicluri
 de învățământ:
Ciclul preșcolar :

-Ciclul preșcolar :
- 8 grupe – 128 preșcolari, din care:
-la program normal 6 grupe cu94 

preșcolari (4 predareîn limba româ-
nă cu73 preșcolari+ 2 predare înlimba 
germană cu21preșcolari) 

-la program prelungit 2 grupe cu34 
preșcolari(1predare în limba română 
cu19 prescolari + 1 predareîn limba 
germană cu15 preșcolari) 

Ciclul primar:
- 14 clase cu 249elevi.

Ciclul gimnazial: 
-12 clase cu 230elevi.

Ciclul liceal total 
-17 clase cu 380de elevi din care 3 

clase școalaprofesională – Mecanic 
auto cu 57elevi.

Acoperirea catedrelor: 
97,02 % titular.

Ponderea gradelor didactice 
se prezintă asfel:

-39cadre didactice au gradul I
-14 cadre didactice au gradul II
- 8 cadre didactice au de� nitivatul
-4 cadre didactice debutante
-2 cadre didactice necali� cate

Prof.Căruntu Mircea
Director  Liceul  Tehnologic

  Stefan Hell  Sântana

Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

„După o vacanţă frumoasă şi plă-
cută, luna trecută m-am întâlnit cu 
elevii din Sântana la începutul unui 
nou an şcolar, cu o semnifi caţie deo-
sebită pentru cei care vin de acum la 
școală, cuprinşi de dorinţa cunoaş-
terii şi a acumulării de cât mai mul-
te cunoştinţe folositoare pentru via-
ţa de zi cu zi.
 Am trăit pe data de 11 septembrie 

un moment emoţionant şi special, pe 
care fi ecare dintre cei prezenţi îl ex-
perimentează unic în felul său. 
Bobocilor, elevii care păşesc pentru 

prima dată pragul şcolii, le urez un 
bun venit la şcoala noastră, făcâ nd 
referire la toate instituțiile școlare 
din Sântana și Capor al Alexa.
Sper să aveţi un an şcolar cât mai 

bogat, cu rezultate de care să vă bu-
curaţi, să aveţi doar note mari, un 
comportament exemplar, şi să con-
ştientizaţi faptul că zilnic veţi aduna 
în minte şi în sufl et lucruri noi şi fru-
moase, care să vă formeze persona-
litatea şi să vă călăuzească pe dru-
mul cel bun în viaţă. 
Vă doresc să vi se împlinească toa-

te visele, să aveţi sănătate şi putere 
de muncă, să va bucuraţi de linişte şi 
pace sufl etescă, să fi ţi colegi şi prie-
teni, să respectaţi şcoala care vă pri-
meşte cu braţele deschise şi nu în ul-
timul rând, să confi rmaţi speranţele 
şi încrederea familiilor voastre. 
Stimate cadre didactice, vă mulţu-

mesc pentru dăruirea voastră, pen-
tru profesionalismul de care daţi 
dovadă an de an şi vă urez să fi ţi să-
nătoşi, puternici şi răbdători pentru 
ca împreună să puteți duce aceşti co-
pii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă 

a performanţelor. 
Aceleaşi mulţumiri şi urări le adre-

sez întregului personal didactic-au-
xiliar şi nedidactic, ca-re depun toa-
te eforturile pentru ca instituţiile 
şcolare din oraș să funcţioneze, să 
fi e curate şi primitoare. 
Iar vouă, dragi părinți, vă doresc 

să vă  aveți parte doar de rezulta-
te bune din partea copiilor voștri, 
știind că pentru ei munciți și în ei vă 
puneți speranțele de viitor, făcând 
tot ce puteți pentru a le netezi calea 
în vederea unei vieți mai bune pen-
tru ei. Sunt sentimente pe care fi e-
care părinte le trăiește în felul său, 
toți cei care avem copii trecem prin 
aceste momente și vă doresc tot ce 
este mai bun pentru familiile voas-
tre, pentru copiii voștri, care repre-
zintă viitorul orașului Sântana. În ei 
ne punem speranța ca și comunitate 
locală și de aceea dorim să vedem că 
sunt serioși și privesc cu responsa-
bilitate procesul educațional de care 
benefi ciază la grădinițele, școalile 
și liceul din orașul nostru.Tuturor 
vă doresc un an cu împliniri şcola-
re şi profesionale, bucurii şi gânduri 
bune !

Primar Tomuța Daniel

Primar 
Daniel Tomuța

> pag.1
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Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

Pășim în noul an sco-
lar 2017-2018, pe care 
ni-l dorim cu totii mai 
bun, cu multe reali-
zări frumoase, cu cre-
dintă și sperantă într-o 
lume mai bună. Fiecare  
an scolar aduce cu sine 
momente de neuitat. 

Începem cursurile anu-
lui scolar 2017-2018 cu 
speranța că toate reali-
zările și eforturile noas-
tre vor da roade, iar  
performanțele  școlare 
ale elevilor noștri vor �  
cele pe care le asteptăm 
atât noi, cadrele didac-
tice, cât și părinții elevi-
lor și întreaga comuni-
tate locală.

În  perioada premergă-
toare debutului anului 
scolar, cu ajutorul si spri-
jinul autoritatilor locale, 
- Primaria Orasului San-
tana și Consiliul Local al 
Orasului Santana , am 
reușit igienizarea și pre-
gatirea corespunzatoare 
a tuturor locatiilor sco-
lii, am extins rețeaua de 
încălzire pentru jumăta-
te din localul Gradiniței 
de pe str. 1 Decembrie 
Nr. 37, am dotat Cabi-
netul de informatică al 
unității școlare cu teh-
nologie de ultimă oră –
calculatoare noi precum 
si o tabla interactivă  cu 
videoproiectie și cone-
xiune la internet, etrem 
de necesare în conditii-
le modi� cării programei 
scolare la clasa a V -a am 

realizat reabilitarea îm-
prejmuirii Școlii Gim-
naziale ,,Ștefan Augustin 
Doinaș -   Caporal Alexa 
dar și asigurarea materi-
alului lemons pentru în-
călzire la această locație. 

 Din punct de vedere al 
funcționalității unității 
școlare, menționăm fap-
tul că toate clădirile  dis-
pun de autorizații sanita-
re iar în ceea ce privește 
autorizațiile  privind se-
curitatea la incendiu 
la doua dintre clădiri 
documentația este în lu-
cru spre a �  trimisă spre 
avizare Inspectoratului 
Județean pentru Situații 
de urgență Arad.

Performanța școlară va 
�  și anul acesta o prio-
ritate pentru toate ca-
drele didactice ale școlii. 
Menționăm faptul ca 
anul trecut la Evalua-
rea Natională la clasa a 
VIII a rezultatele ele-
vilor au fost peste me-
dia județeană, lucru pe 
care îl dorim și anul 
acesta școlar. Totoda-
tă, intenționăm ca anul 
școlar următor să rea-
lizăm în� ințarea unei 
clase de intensiv - lim-
ba engleză pentru a veni 
astfel în spriijinul elevi-
lor și părinților care do-
resc acest lucru.

 Ca și efective de elevi, 
împreună cu structura 
Stefan Augustin Doinaș  
- Caporal Alexa avem 
putin peste 750 de pre-

scolari și elevi, grupați 
în 35 de clase. Un lucru 
demn de amintit este și 
faptul că șiîn acest an 
școlar continuăm deru-
larea programului ,,A 
doua Șansă „ - cu o cla-
să pentru învățământ 
primar și o clasă Nivel 
II învățământ gimnazi-
al. Din punct de vedere 
al cadrelor didactice în 
momentul de față avem 
acoperite toate postu-
rile și catedrele , ast-
fel că procesul educa-
tiv se poate desfășura în 
condiții optime.

 Sperăm ca eforturi-
le noastre să � e bene� -
ce pentru elevii noștrii, 
așteptăm și în conti-
nuare sprijinul și buna 
colaborare din partea 
părinților care au fost și 
suntem convinși că vor 
�  alături de noi, multu-
mim autorităților locale 
pentru susținerea și im-
plicarea în bunul mers 
al școlii și nu în ulti-
mul rând le dorim mult 
succes alevilor în anul 
școlar 2017-2018.

           Director,    Prof.
 Creț Ioan Nicolae

Școala Gimnazială Sântana

Modifi cările și structura
noului an școlar 2017/2018

Anul școlar 2017-2018 va avea 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare, potri-
vit ordinului ministrului Educaţiei. Cursurile vor începe în 11 septembrie 2017 și se vor încheia pe 15 
iunie 2018. Programul „Școala Altfel” va �  întocmit de către � ecare unitate de învăţământ în parte.
Copiii vor intra în vacanța de vară pe 16 iunie 2018.

Anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre:
– semestrul I (cu o durată de 18 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018)
– semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 

iunie 2018).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul 

liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 

2018, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – � liera tehnologică, cu excepția claselor 
terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pen-
tru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de 
învăţământ în vigoare.

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, � liera tehnologi-
că, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare. Stagiile de pregătire 
practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, � liera tehnologică, cuprind 720 
de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată 
de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor. Pentru învăţă-
mântul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin 
planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 
decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţă intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de 
primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) și vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar și grupele din învăţământul preșcolar bene� ciază de 
vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.

Programul naţional „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului 
școlar și poate �  derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei plani� cări ce 
rămâne la decizia școlilor.

Desfășurarea programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semes-
triale, care vor avea loc, de regulă, la � nalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel 
puţin trei săptămâni înainte de � nalul semestrului.

STRUCTURA Anului școlar 2017-2018 
(începe pe data de 11 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018):

Semestrul I (18 săptămâni): 11 septembrie 2017-2 februarie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
Vacanţă (învăţământ primar și preșcolar): 28 octombrie – 5 noiembrie 2017
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea (17 săptămâni): 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri 15 iunie 2018
Vacanţa de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018
Lucrările semestriale/ tezele se susțin la � nalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare 

cu cel puțin 3 săptămâni înainte de � nalul semestrului.
Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de pri-

măvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale și de 

speci� cul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, 
modi� cări ale structurii anului școlar stabilite.

Ordinul mai stabilește că, în zilele libere legale nu se organizează cursuri.
 Elevii și cadrele didactice vor avea liber:

-joi, 30 noiembrie 2017 (Sfântul Andrei);
-vineri, 1 decembrie 2017 (Ziua Naţională a României);

-miercuri, 24 ianuarie 2018 (Ziua Unirii Principatelor Române);
-marţi, 1 mai 2018 (Ziua Internaţională a Muncii);

-vineri, 1 iunie 2018 (Ziua Copilului);
-marţi, 5 iunie 2018 (Rusaliile).

-În plus, unităţile de învăţământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări speci� ce, 
organizate în timpul programului de lucru, zilele de:

-5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei;
-5 iunie – Ziua învăţătorului.



CMYK

                                         SEPTEMBRIE  2017SEPTEMBRIE  2017                                           SÂNTĂNEANUL pag. 4

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

- Trebuie să dezvă-
luim că acest  interviu se datorează 
și faptului că dumneavoastră aveți 
o legătură de su� et cu orașul nostru. 
Care este aceasta?

- Într-adevăr, așa cum am spus încă 
de la început, sunt legată su� etește de 
Sântana prin faptul că m-am născut în 
spitalul din localitate, mai am și o bu-
nică pe care o iubesc foarte mult și pe 
care încerc s-o vizitez cât mai des. 

Am petrecut multe vacanțe în copi-
lărie la bunicii din Sântana, cunosc 
foarte mulți sântăneni, pot spune că 
mă simt ca acasă. De � ecare dată când 
vin aici îmi aduc aminte de copilărie și 
mă cuprinde acel sentiment de nostal-
gie, de dor față de farmecul copilăriei 
petrecute pe ulițele presărate de casele 
oamenilor gospodari din Sântana.

- Pentru ca oamenii să vă cunoască 
mai bine, ne puteți spune câteva lu-
cruri despre dumneavoastră? 

- Înainte de a �  Prefect al Județului 
am ocupat funcția de Subprefect pen-
tru aproape trei ani de zile. Sunt ju-
rist de formație, am activat mai mulți 
ani  în Primăria Municipiului Arad 
înainte de a veni la Prefectură. Îmi 
place foarte mult meseria pe care mi-
am ales-o și încerc să aplic în activi-
tatea mea toate principiile învățate în 
școală, precum: respectul față de lege, 
echitatea, echidistanța.  Am doi copii  
de care sunt foarte mândră și cărora 
încerc, împreună cu soțul meu și cu 
bunicii, să le oferim cea mai bună 
educație și consiliere părintească. 

- Ce presupune munca de prefect?
- Prefectul unui județ are, în prin-

cipal, următoarele atribuții: contro-
lul de legalitate al actelor emise de 
autoritățile publice locale, respectiv 
coordonarea instituțiilor deconcen-
trate ale Guvernului României ce 

funcționează la nivel județean. Îm-
preună cu Inspectoratul Județean 
pentru Situații de Urgență și cu cele-
lalte instituții cu atribuții în domeniu, 
coordonăm activitatea în domeniul 
situațiilor de urgență. De asemenea, 
Prefectul trebuie să asigure și aplica-
rea în județ, de către instituțiile ami-
nitite, a Programului de Guvernare 
adoptat de Guvern în urma votului 
popular. Avem o activitate destul de 
susținută, chiar dacă de multe ori nu 
este atât de vizibilă precum activita-
tea unei primării sau a Consiliului 
Județean.  Sigur că nu realizăm aceste 
obiective singuri, ci în colaborare cu 
celelalte instituții și cu administrațiile 
publice locale.  Mă bucur că avem aici, 
la Prefectură, un colectiv de elită care 
cunoaște foarte bine toate aspectele 
funcționării instituției și care este de-
dicat muncii pe care o desfășoară. 

- Care sunt priorităţile dumnea-
voastră, ca reprezentant al Guver-
nului la nivelul judeţului Arad? Care 
este prima problemă care ar trebui 
remediată de urgenţă ?

- Prioritățile mele ca Prefect al 
Județului derivă din atribuțiile funcției. 
Mă refer aici la aplicarea Programului 
de Guvernale la nivel județean, alături 
de veri� carea exactă, echidistantă, 
conform legii, a hotărârilor consiliilor 
locale și dispozițiilor de primar emise 
de autoritățile administrației publice 
locale. Îmi doresc ca toate instituțiile 
deconcentrate din Județul Arad să 
funcționeze corect și e� cient, în be-
ne� ciul cetățenilor. Fiecare instituție 
are domeniul ei de activitate și pro-
blemele speci� ce pe care trebuie să 
le rezolve. Noi, la Prefectură, ne-am 
confruntat direct în această vară, la fel 
ca toate Prefecturile din țară, de pro-
blema a� uxului crescut de persoane 

venite să-și înnoiască pașaportul. Am 
luat câteva măsuri prin care să redu-
cem timpii de așteptare, însă numărul 
cetățenilor care au apelat în această 
vară la Servicul de Pașapoarte a fost 
extrem de mare, mai mult decât du-
blul unei perioade obișnuite. De ace-
ea recomandăm arădenilor să își în-
noiască pașaportul, pe cât posibil, și 
înafara lunilor de vară dacă se întorc 
acasă pentru câteva zile. 

- Care este problema cea mai di� cilă 
cu care v-aţi confruntat, mai întâi în 
calitate de subprefect și acum în ca-
litate de prefect și cum ați reușit să o 
rezolvați?

- Avem destul de multe situații cu-
rente în care trebuie să luăm decizii 
importante, însă nu le-aș nominaliza 
ca � ind situații di� cile. Aș spune că 
sunt situații di� cile acele situații când 
viața oamenilor este pusă în pericol 
și din acest punct de vedere Județul 
Arad a fost scutit în ultimii ani de 
calamități naturale de amploare foar-
te mare. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru acest lucru și ne rugăm să 
ne ferească și în continuare de orice 
dezlănțuiri ale naturii.  Am încredere 
și îi rog și pe cetățeni să aibă încredere 
în profesionalismul și capacitatea de 
intervenție a instituțiilor cu atribuții 
în situațiile de urgență.  De aseme-
nea este foarte important să se acor-
de o atenție foarte mare circulației pe 
drumurile publice, astfel încât să  � e 
limitate cât mai mult accidentele gra-
ve, soldate cu morți sau răniți grav.  În 
rest, indiferent cât ar de di� cile unele 
probleme administrative, atât noi la 
Prefectură cât și cei din primării sau 
celelalte instituții trebuie să le acor-

dăm o maximă atenție și să ne folosim 
întreaga capacitate de muncă pentru 
a le găsi rezolvarea conform legii și în 
bene� ciul cetățenilor. 

- Care este relația pe care o aveți cu 
conducerea primăriei și în ce mod 
puteți sprijini dezvoltarea orașului?

- Cu toți reprezentanții adminis-
trației publice locale încerc să am o 
relație corectă. Noi la Prefectură nu 
facem politică, trebuie să asigurăm 
respectarea legii și nu ne pronunțăm 
asupra unor aspecte de oportunitate. 
Orice proiect al administrațiilor loca-
le este binevenit din punctul nostru 
de vedere, atât timp cât se respectă le-
gea.  Pe de altă parte noi încercăm să 
sprijinim toate administrațiile locale 
prin specialiștii noștri și ai celorlalte 
instituții, să oferim consultanță ori-
decâte ori vin reglementări noi care 
poate sunt mai greu de aplicat.  Atât 
conducerea Primăriei Sântana, cât și 
conducerile celorlalte primării din 
județ, ne pot contacta oricând iar noi 
vom încerca să le oferim consultanță 
în măsura posibilităților noastre.   

- Un mesaj pentru sântăneni?
- Mulțumesc încă o dată pentru po-

sibilitatea de a mă adresa direct sân-
tănenilor, oameni gospodari, care me-
rită să trăiască într-un oraș modern, 
ce le oferă toate facilitățile existente 
în ziua de astăzi.  Tuturor locuitori-
lor orașului Sântana le doresc multă 
sănătate, putere de muncă și fericire 
alături de familiile lor. Și celor plecați 
la muncă în străinătate le transmit 
aceleași urări, să poată munci cu spor 
ca să � e cu adevărat acel ajutor celor 
rămași acasă. 

Viceprimar Cornel Gligor

Altfel de valori
Interviu cu doamna prefect

 Florentina Horgea 

Odată cu începerea noului an școlar 2017-
2018, Serviciul Asistența Socială a început pre-
luarea solicitărilor de acordare a tichetelor socia-
le pentru grădiniță.

Potrivit art. 2  din legea nr 248/ 2015 privind 
stimularea participării în învățământul preșcolar 
a copiilor provenind din familii defavorizate, sti-
mulentele educaţionale se acordă copiilor din fa-
milii defavorizate în condiţiile în care sunt înde-
plinite, cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ 
preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modi� cările și completările ulterioare.

b) venitul lunar pe membru de familie este de 
până la de două ori nivelul venitului minim ga-
rantat pentru o persoană singură, prevăzut de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim ga-
rantat, cu modi� cările și completările ulterioare 
( adică de maxim 284 lei / membru de familie).

Referitor la modul de calcul a venitului net lunar 
pe membru de familie, art. 10  alineat (1) din le-

gea nr 248/2015sunt prevăzute  următoarele: ”La 
stabilirea venitului net lunar pe membru de fami-
lie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în consi-
derare toate veniturile impozabile și neimpozabile 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul � s-
cal, cu modi� cările și completările ulterioare, in-
clusiv cele rezultate din obligaţiile legale de între-
ţinere faţă de copii și/sau faţă de părinţi, pe care 
membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 
solicitării stimulentului educaţional.

Nu intră în calculul venitului net lunar pe 
membru de familie următoarele: alocația de stat 
pentru copii, sumele primite cu titlul de prestații 
sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul soci-
al acordat în baza Legii nr 416/2001 și ajutorul 
pentru încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, 
bursele elevilor sau studenților, sumele primite 
din activitatea de zilier,  sumele primite ca urma-
re a participării la programe de formare profesi-
onală dacă nu au titlu de venituri salariale și su-
mele primite cu titlu de ajutor temporar sau cu 

titlu de ajutor de urgență. 
Solicitarea de acordare a acestui stimulent se 

depune la sediul Serviciului Asistența Socialăo-
ricând pe parcursul anului școlar, tichetul social 
pentru grădiniță acordându-se de la data cererii 
conform Dispozitiei Primarului de admitere a so-
licitării, cu condiția ca preșcolarul/ preșcolarii să 
frecventeze zilnic cursurile grădiniței. 

Părintele care solicită acordarea tichetului so-
cial pentru grădiniță va prezenta la sediul Servi-
ciului Asistența Socială următoarele documente:

•DOCUMENT DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILU-
LUI LA GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretaria-
tul școlii de care aparține grădinița.

•DOCUMENTE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR – 
original și copii

•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFICATE DE NAȘTERE ALE 
TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.- originale și copii

•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VE-
NITUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIV VA-
LOAREA BONURILOR DE MASĂ. 

•ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ANAF pentru per-
soanele fără loc de muncă ( această adeverință 
se poate solicita și  de către funcționarul din Pri-
mărie)

•CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII 
SAU EXTRASE DE CONT CU ALOCAȚIILE AFEREN-
TE LUNII TRECUTE

•CUPON VENIT MINIM GARANTAT, dacă este cazul
•CUPON ALOCAȚIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI, 

daca este cazul,
- CUPON INDEMNIZATIE DE HANDICAP, dacă 

este cazul.
- CUPON PENSIE, dacă este cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLASA-

MENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE IDEN-
TITATE ALE COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASA-
MENT ȘI VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMENT.

Menționăm că restul formularelor vor  �  com-
pletate de solicitant la sediul Serviciului Social 
din Sântana  str. M.Viteazu nr 24. 

Serviciul Asistența Socială

Tichetele sociale pentru grădiniță se vor acorda și în anul școlar 2017-2018

>>> pag. 1
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Miercuri- repetiţii cu interpreţii vocali , orele 17,00
Joi -repetiţii cu dansatorii  începători , juniori şi avansaţi , orele 16,00

Vineri - repetiţii cu dansatorii  , juniori şi avansaţi, orele 16,00
Vă aşteptăm cu drag!’

După 31 de ani de activi-
tate în slujba legii, coman-
dantul Poliției Orașului 
Sântana, domnul comisar 
Alexandru Ioan Cuciulă, a 
ieșit la pensie. Întrebat care 
dintre perioade i s-a părut 
mai grea, sub Ceaușescu 
până în 1989, anii de după 
revoluție sau ultima peri-
oadă, domnul Cuciulă a 
răspuns: ”fi ecare epocă a 
avut specifi cul ei, dar pen-

tru mine cea mai grea peri-
oadă în poliție a fost cea în 
care am fost la conducerea 
poliției orașului.  Stresul și 
responsabilitatea funcției 
sunt extrem de obositoare.”
Îi urăm sănătate și pensie 

lungă! 
Hoții și infractorii de tot 

soiul nu vor putea însă sta 
liniștiți pentru că polițiștii 
rămași în activitate își vor 
vedea în continuare de trea-

bă. Deocamdată, la condu-
cerea poliției orașului a fost 
împuternicit domnul subco-
misar Popovici Tiberiu Mi-
hai. Îi urăm și dânsului suc-
ces în activitate!

A doua fur tună

Fără nici-o îndoială, avertis-
mentele specialiștilor legate de 
schimbarea climei, se adeve-
resc pe an ce trece nu numai la 
nivel global ci și în particular, 
la nivelul orașului, județului și 
țării noastre. Iarna nu mai este 
iarnă sau dacă este ninge de în-
groapă în zăpadă sate întregi, 
iar vara, de cele mai multe ori 
se manifestă cu temperaturi re-
cord și secetă. Colac peste pu-
păză, atunci când vine ploaia, 
de multe ori în loc să aducă bu-
curie pentru agricultori adu-
ce necazuri pentru toată lu-
mea: grindină, inundații sau 
vânturi puternice care zboa-
ră acoperișuri și distrug recol-
te. Anul acesta, pe 17 septem-
brie, orașul nostru a fost lovit 
pentru a doua oară în acest an 
de o furtună teribilă. Vântul 
puternic a produs diverse da-
une în gospodăriile populației. 
Au putut fi  văzute garduri de 
lemn culcate la pământ, pomi 
rupți și acoperișuri deteriora-
te. Pagube însemnate au fost 
și în cimitirul catolic de lângă 

gară, în care mai mulți pomi au 
fost rupți, deteriorând în căde-
re crucile din cimitir. Gospodă-
ria comunală a intervenit încă 
de duminica seara pentru de-
gajarea intersecției străzilor N. 
Bălcescu cu M. Viteazul, care 
a fost blocată de un pom rupt 
în două, iar acțiunea de curățire 
a continuat în zilele următoare.

Ț a r c u r i l e  p e n t r u  P ET- u r i , 
o  p r o b l e m ă  p e r m a n e n t ă

Fără colaborarea cetățenilor 
compartimentul Gospodărie 
Comunală din cadrul primări-
ei face cu greu față la multitu-
dinea de sarcini ce trebuie re-
zolvate sub aspectul întreținerii 
curățeniei orașului. Una din 
marile probleme o constitu-
ie colectarea sticlelor de plas-
tic. De nenumărate ori s-a adus 
la cunoștința cetățenilor că 
în țarcurile pentru colectarea 
PET-urilor se pot arunca doar 
sticle de plastic și doze de alu-
miniu. Cu toate acestea unii 
nu înțeleg acest lucru. În plus, 
PET-urile se aruncă în țarcuri, 
nu lângă.
Nivelul cel mai înalt de 

înțelegere al procesului de co-
lectare a sticlelor de plastic îl 
constituie turtirea acestora. 
Procedeul este simplu: se scoa-
te aerul din PET prin presare și 
apoi se înșurubează dopul. Într-
un clip de promovare a aces-
tui procedeu, postat pe inter-

net de către unul din cetățenii 
orașului, se vede cum, după 
turtire, în același spațiu de de-
pozitare intră de cinci ori mai 
multe PET-uri. Efortul aces-
ta nu va fi  gratuit. În ultimele 
luni, angajații de la Gospodărie 
Comunalăau lucrat mai mult 
timp la golit țarcuri decât la 
alte activități. În plus este ocu-
pat și tractorul 2-3 zile pe săp-
tămână și nu poate răspunde la 
alte solicitări, venite din partea 
școlilor, de exemplu.

Clubul  Copiior Sântana a 
încheiat anul şcolar 2016-
2017 în forţă,în 10 iulie. 
Spun asta pentru câ în luna 
iulie a avut loc la Macea  fi -
nala  concursului naţio-
nal de eseuri” Pro sau Con-
tra” unde  Clubul  Copiilor 
a fost reprezentat  de  trei 
elevi: BlînduMara, Ciorna 
Ionuţ şi Borteş Flavia; toţi 
trei ocupănd locul I la cate-
goria de vărsta la care s-au 
înscris. Tema din acest  an 
„Mă pregătesc pentru vii-
tor. Cum?” a fost pe gus-
tul lor. Elevii au fost coor-
donaţi de profesoara Diana 

Blîndu.
Dacă cei de la creaţie li-

terară s-au prezentat ex-
cepţional, nici cei de la 
dans modern nu s-au lăsat 
mai prejos. S-au întors de 
la două festivaluri naţinale 
unul la Târgu Jiu şi celălalt 
la Timişoara, cu 4 locuri I 
şi un premiu special al ju-
riului care ne-a surprins pe 
toţi. Şi ei sunt instruiţi de 
profesoara Diana Blîndu. 
Trupele Mini Angels şi An-
gels ale Clubului Copiilor 
Sântana au onorat atât Clu-
bul Copiilor şi oraşul Sân-
tana cât şi pe profesoara lor.

În ordinea desfaşurării ac-
ţiunii, anul şcolar 2016-
2017 s-a încheiat, ast-
fel că purcedem la drum 
în anul şcolar 2017-2018, 
iar Clubul Copiilor Sân-
tana vă invită să partici-
paţi la activităţile cercuri-
lor de: judo, dans popular, 
limba englză şi creaţie lite-
rară (teatru)+dans modern. 
Cursurile sunt gratuite iar 
înscrierile se fac la sediul 
Clubului în incinta Biblio-
tecii Orăşeneşti de pe stra-
da Muncii nr. 117. Se pot 
înscrie copii începând cu 
vârsta de 5 ani până la cei 
de 18-19 ani.

   Blîndu Diana 
şi Blîndu Mara

T o a m n a   s e  n u m ă r ă . . . 
r e z u l t a t e l e !

Biblioteca renovată
Odată cu deschiderea nou-

lui an școlar au fost fi naliza-
te și lucrările de renovare la 
clădirea în care funcționează 
biblioteca orașului și clubul 
elevilor. Ferestrele de lemn 
care nu se închideau bine au 
fost înlocuite cu ferestre de 
tip termopan, grupurile sani-
tare au fost reparate și întreg 
interiorul clădirii zugrăvit. În 
felul acesta spațiul oferit de 
bibliotecă cititorilor și elevi-
lor va fi  mult mai primitor și 
mai călduros, atât la propriu 
cât și la fi gurat.

U n  o m  î n  s l u j b a  l e g i i

D a , m a i  p r i m i m
 î n  A n s a m b l u l  B u s u i o c u l ! ! !
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ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE AU PROIECTE 
DE CONSTRUCŢIE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE:

conform normelor metodologice din 12.10.2009 
de aplicare a LEGII 50/1991, art. 76, alin 1, I it. b -

INVESTITORII/ BENEFICIARII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AU OBLIGAŢIA

 AMPLASĂRII, LA LOC VIZIBIL, 
A PANOULUI DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

(conform anexei nr. 8 I a Normele metodologice)
Primăria Sântana

Căsătoriile lunii august 2017
MOCAN ADRIAN și HOZA DANIELA

CHIRICIA FLORIN și CHIRA LAVINIA CRISTINA
CIURAR SAMUIL și FARCAȘ DANIELA CAMELIA

COMAN VIOREL și TĂNASE MIHAELA
DOBREA FLAVIUS COSMIN și VÎȘCAN LAVINIA MĂDĂLINA

GROZA LAZĂR DANIEL și ZOSIN IASMINA
PURDA MIRCEA și BĂLTĂREȚU AURELIA

MLADIN ADRIAN și BUBURUZAN NICOLETA ALINA
DIMULESCU RADU TUDORIN și LIPOVAN CRISTINA CAMELIA

CIREȘEAN CIPRIAN RADU și BLIDAR CLAUDIA MARIANA
HENGER ROLAND și MIHĂIASA MARGARETA

FOLTUȚ DANIEL și MOROȘAN NAOMI
DARNA BOGDAN și BRADEA SIMONA

BERCE VIOREL DAVID și SIGHISMUND BIANCA ANCUȚA
URECHE ALEXANDRU SEVER și MACOVEI NICOLETA ELENA

DOROȚ FRANCISC SAMUEL și NICOLA REBECA
HANȚ ALEXANDRU DANIEL și PALCU NARCISA ALINA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, dorin-
du-le din inimă acestor noi familii să aibă parte doar de zile 

fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

GURBAN IOAN
LANGO ROZALIA

GAUDI GHEORGHE
RADAC SOFIA

GODENCA NICOLAE

GHERHEȘ VASILE
NĂRTEA DORINA ELVIRA

MIȘCOI DIMITRIE
DRĂGOI ELENA

PLOSCARU DUMITRU
DOROȚ IOAN

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

INFO BIROU TAXE ȘI IMPOZITE
Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Orașului Sânta-

na aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, termenele de plată 
ale taxelor și impozitelor locale, aferente anului 2017, conform 
prevederilor Legii nr.227/2015 sunt:

Termen 1 – 31 Martie 2017
Termen 2 – 30 Septembrie 2017
După data de 30 septembrie 2017, vor �  calculate majorări de 

întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor � scale neachitate 
în termen, calculate pentru � ecare lună sau fracțiune de lună, 
până la data plății.

Primăria Sântana

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă Sântana vă atrage atenția asupra ris-
cului ridicat de incendii în cazul focurile 
nesupravegheate de resturi vegetale rezul-
tate din activități agricole dar și a celor din 
casele de locuit, în care sobele și coșurile de 
fum nu au fost riguros veri� cate. Pentru a 
preveni producerea unor evenimente ce ne 
pun în pericol viaţa, sănatatea și bunurile 
vă aducem la cunoștinţă următoarele mă-
suri pe care trebuie să le aveţi în vedere la 
arderea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în locuri cu 
pericol de incendiu și pe timp de vânt este 
interzisă;

•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 
deșeurilor și a altor materiale combustibi-
le se face în locuri special amenajate ori pe 
terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propagării focu-
lui la vecinătăţi, asigurându-se supraveghe-
rea permanentă a arderii, precum și stinge-
rea jarului după terminarea activităţii; 

•Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor 
sau vegetației ierboase este interzisă con-
form OUG nr. 195 din 2005 privind 
protecția mediului, fără acceptul autorității 
competente pentru protecția mediului și in-
formarea, în prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgență;

•În cazul în care condițiile de mai sus sunt 
îndeplinite, arderea miriștilor se face numai 
după luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la vecină-
tăţi, asigurându-se supravegherea perma-
nentă a arderii; 

• Utilizarea focului deschis nu se ad-
mite la distanţe mai mici de 40 m faţă de lo-
curile cu pericol de explozie: gaze și lichide 
combustibile, vapori in� amabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau 
substanţe combustibile: lemn, hârtie, texti-
le, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a �  
supravegheat și asigurat prin măsuri cores-
punzătoare ;

Operatorilor agricoli dorim să le atragem 
atenția că arderea miriștilor implică riscuri 
și sancțiuni. Riscurile presupun posibilitatea 
propagării focului de miriște în culturile de 
cereale. Sancțiunile pot veni sub forma sis-
tării acordării subvențiilor de către A.P.I.A. 
și măsuri ce vor �  luate de Garda de Mediu-
Comisariatul Județean Arad;

Încălcarea prevederilor sus menţiona-
te precum și nesesizarea acestor încălcări 
autorităților abilitate (poliţie, pompierii Sân-
tana), atrage după sine răspunderea contra-
venţională sau penală, după caz, în confor-
mitate cu actele normative în vigoare.

Dorim în � nal să, atragem atenția, persoa-
nelor � zice care odată cu lăsarea frigului 
încep să-și încălzească locuințele, să curețe 
coșurile de fum și căile de de evacuare a ga-
zelor rezultate din ardere întrucât acestea 
prezintă un risc ridicat de incendiu.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana 

0257 374 180
Poliţia Sântana
 0257 462 119

ȘEF S.V.S.U 
VUICIU ALEXANDRU -RAOUL 

Atenție la coșurile de fum 
și la arderea resturilor vegetale

În anul 1835, Comlăuşul avea 2734 lo-
cuitori (majoritatea români, foarte mulţi ţi-
gani, puţini catolici), Sântana Nouă (clă-
direa Gimnaziului era reşedinţa nobilului 
Gheorghe Fekete) - 4882 de locuitori, în 
1837 aceştia aprovizionându-se cu medica-
mente de la prima farmacie a Sântanei, as-
tăzi farmacie particulară (lângă blocul ANL 
din centru).

În anul şcolar 1842-1843, învăţătorul Petru 
Matei din Cherechi preda pentru 22 elevi, iar 
în 1844, Ioan Popovici din Comlăuş îndru-
ma 34 de elevi, pentru şcoală încasându-se 
la biserică tasul al III-lea (122 de fl orini).

Institutul Teologic Ortodox Roman Arad 
este absolvit de următorii locuitori ai Che-
rechiului: Stan Nicolae (1843-1844), Mi-
lici Iosif (1844-1845), Stan Teodor (1858-
1859), Laza Florian (1873-1874), Stan 
Cornel (1881-1882).

Lupta împotriva tiraniei habsburgice atinge 
apogeul în anul 1848, când Dieta de la Cluj 
votează unirea Transilvaniei cu Ungaria.

Nobilimea maghiară dorea înfi inţarea găr-
zilor naţionale care să le apere proprietatea 
şi să înăbuşe mişcările naţionale româneşti. 

Petru Vancu din plasa Şiria, la 28 iulie 
1848, arată într-un raport că populaţia din 
Cherechi se împotriveşte recrutării celor 
3000 de gardişti care trebuiau să lupte împo-

triva răsculaţilor sârbi.
Pentru că au refuzat să se înscrie în arma-

ta kossuthistă, la 11 septembrie 1848, Şte-
fan Sârb, Petru Margea, Lup şi Ghiţă De-
helean, Constantin Comloşan, Gheorghe 
Codău, Onuţ Budişan, Petru şi Todoruţ Li-
povan, Vasile Poliş, Mitru Lupaş, Vasile Şe-
ran, Gheorghe Stoica, Mihai Laza din Che-
rechi au fost întemniţaţi. După o săptămână, 
Ilie Şerb, primarul comunei, Teodor Brad, 
Macarie Maris (juraţi) au cerut eliberarea lor 
pentru a culege porumbul. Laza Mihai a ră-
mas în arest.

În anul 1848, peste 48 de recruţi din Sânta-
na iau parte  la revoluţia pentru desfi inţarea 
iobăgiei, pentru separarea Ungariei de Viena 
şi alipirea Transilvaniei la Ungaria. Se cre-
de că preotul Josef Pfeiffer din Sântana era 
prieten cu un om de încredere al generalului 
Artur Görgey, Antonya Bohus de la Şiria, iar 
fi erarul sântănean Franz Mülek ar fi  partici-
pat la o întâlnire cu Ludovic Kossuth, con-
ducătorul revoluţiei maghiare, maghiarizân-
du-şi numele în Ferenz şi de aceea au agitat 
populaţia să participe alături de armata ma-
ghiară (Honveds). 

Neînţelegerile dintre revoluţionarii români 
şi maghiari  au uşurat sarcina armatei im-
periale în înfrângerea revoluţiei, iar armata 
maghiară este învinsă şi se încheie pacea de 
la Şiria.

(Urmare în numărul viitor al ziarului)
Profesor, Gheorghe Sinescu  

Ș t i a ț i  c ă . . . . . .
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După cum bine se știe, odată 
cu venirea toamnei se strâng 
resturile vegetale în gospodării 
și frunzele de nuc pe domeniul 
public. Obiceiul încetățenit a 
fost până nu demult ca frunzele 
de nuc adunate la stradă să � e 
aprinse și lăsate să fumege îne-
când în fum tot orașul. Facem 
un apel la bun simt și respon-
sabilitate față de sănătatea po-
pulatie și mediul inconjurator, 
rugându-vă să renunțați la acest 
obicei neplăcut.  Primaria vine 
în ajutorul dumneavoastră și va 
ridica resturile vegetale ce vor 
�  depozitate corespunzator pe 

domeniul public scutindu-ne 
pe toți de neplăceri.

Depozitarea corespunzatoare 
a deseurilor de origine vegetala 
se face astfel: crengile/radăcinile 
trebuie să � e legate, iar frunzele 
să � e depozitate în saci, aces-
tea � ind necesare pentru o mai 
bună manevrabilitate sporind 
e� ciența colectării acestora.

Vă reamintim că arderea dese-
urilor vegetale pe domeniul pu-
blic este sanctionată cu amendă 
contraventională de pana la 400 
de lei, conform Hotararii Con-
siliului Local Nr. 70/2008. 

Laurențiu Blidar

Primăria Orașului Sântana 
anunță toți agenții economici 
din orașul Sântana și satul Ca-
poral Alexa, ca în cel mai scurt 
timp să se prezinte la com-
partimentul – Fond locativ 
din cadrul Primariei orasului 
Santana, in vederea intocmi-
rii si eliberarii autorizatiei de 
functionare pentru � ecare 
structura de vanzare detinuta, 
conform dispozitiilor legale 
in vigoare privind desfasu-
rarea activitatilor comerciale 
precum si a Regulamentului 
de eliberare a autorizatiilor 
de functionare aprobat prin 
H.C.L. nr.108/24.04.2017, cu 
urmatoarele documente ane-
xate la cererea de eliberare a 
autorizaţiei de funcţionare:

a) actul constitutiv al societă-
ţii, statutul sau, după caz, re-
zoluţia directorului O� ciului 
Registrului Comerţului pentru 
persoanele � zice autorizate, 
întreprinderile individuale ori 
întreprinderile familiale;

b) certi� catul de Înregistrare 
la O� ciul Registrului Comer-
ţului și anexele aferente;

c) dovada titlului asupra imo-
bilului;

d) Certi� catul Constatator 
eliberat de O� ciul Registrului 
Comerţului pentru declararea 

punctului de lucru;
e) acorduri, avize, autorizaţii, 

licenţe ale instituţiilor de spe-
cialitate, în condiţiile legii, în 
funcţie de codul CAEN;

f) dovada îndeplinirii con-
diţiilor de protecţie fonică (în 
cazul în care activitatea nu 
afectează în nici un fel liniștea 
vecinilor, se va depune o decla-
raţie pe propria răspundere în 
acest sens);

           g) acceptul proprietarilor 
direct afectaţi cu care se înve-
cinează, pe plan orizontal sau 
vertical, spaţiul, în cazul con-
dominiilor. În cazul spațiilor 
care nu sunt a� ate în condo-
minii, acordul proprietarilor 
direct învecinați cu spațiul, în 
vederea schimbării destinaţiei 
imobilelor existente sau, după 
caz, autorizaţia de construire 
eliberată pentru schimbarea de 
destinaţie a spaţiului. În cazul  
în care în extrasul CF există 
menţiunea că este spaţiu cu 
altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă nu se va solicita acest 
acord;

h) declaraţie pe propria răs-
pundere privind tipul activită-
ţii desfășurate, conform anexei 
nr.5 la regulament.

i) contractul de salubrizare cu 
operatorul de salubritate de pe 
raza localității.

Persoana de contact 
- inspector: Cilan Mariana 

ANUNȚ

Toamna, 
sezonul fochiștilor de ocazie

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SÂNTANA

 face apel la toți cetățenii pentru a veri� ca termenul de valabilitate 
al actului de identitate, astfel încât să nu devină contravenienți ai 
legii.

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

În atenția cetățenilor

Comerţului pentru declararea - inspector: Cilan Mariana 

A� ată în vizită la Sântana, 
doamna Coleta de Sabata, 
născută Budiu, a trecut și 
pe la primăria orașului, la 
invitația domnului primar 
Daniel Tomuța. Rugată să 
povestească despre legătu-
ra dumneaei cu Sântana, 
doamna rector ne-a spus 
următoarele:

”Deși am un nume cu 
rezonanţă  străină , mă 
trag din două familii nea-
oșe din Sântana, pe linie 
paternă”Budiu” și pe linie 
maternă “Bunai”. Ar �   prea 
lung să explic de ce mă nu-
mesc  Coleta De Sabata , 
soarta decide multe lucruri 
pentru noi fără să ne cea-
ră părerea, dar e de spus că  
membri  ai familiei  De Sa-
bata  au ajuns în Ardeal  ca 
imigranţi italieni începând 
cu partea a doua a sec. a 
XIX-lea și nu au mai plecat.
Toţi s-au topit în creuze-
tul Ardealului și astăzi mai 
suntem doar cinci persoane 
în toată România: doi pro-
fesori  universitari, doi spe-
cialiști în calculatoare și un 
arhitect. Soţul care mi-a dat 
numele de familie nu mai e 
printre noi: a fost profesor  
la Universitatea Politehnica 
din Timișoara, Ioan De Sa-
bata, membru al Academiei 
de Știinţe Tehnice.

 M-am născut la Arad în 
anul  1935, am absolvit  Co-
legiul “Elena Ghiba Birta” 
și de la vârsta de 17 ani am 
urmat cursurile Facultăţii 
de Electrotehnică de la fos-
tul  Institut Politehnic din 
Timișoara. Am absolvit  fa-
cultatea cu diplomă de me-
rit în anul 1952, am devenit 
cadru didactic, am urcat 
toate treptele funcţiilor di-
dactice, mi-am obţinut titlul 
de dr.ing. în 1966 la Politeh-
nica din Iași,am fost direc-
tor de departament iar din 
anul 1981 am condus timp 
de 2 legislaturi  Universita-
tea Politehnica din Timișoa-
ra în calitate de rector, � ind 
prima femeie care a accedat 

la o asemenea poziţie în ţara 
noastră. Evident, am deve-
nit timișoreancă  iar legătu-
rile cu Aradul și implicit cu 
Comlăușul s-au diluat mai 
ales că nu mai prea aveam 
neamuri apropiate pe care 
să le vizităm. Am devenit 
apoi prof.univ. consultant 
și acum port  titlul onori� c 
de prof. univ. emerit  ceea ce 
mă menţine până la sfârșit  
în cadrul corpului profeso-
ral al Universităţii Politehni-
ca Timișoara, lucru de care 
sunt deosebit de mândră 
deoarece întreaga mea viaţă 
a fost dedicată acestui înalt 
for de știinţă și cultură.

Și acum întrebarea: de ce 
am dorit să mai revăd co-
muna Comlăuș de care mă 
despărţisem   încă din copi-
lărie datorită unor probleme 
ivite în familia noastră?

Cred că  oamenii,  ca și 
arborii,  ca să se simtă vi-
guroși, trebuie să aibă rădă-
cini, iar rădăcinile noastre 
se a� ă la Sântana,  acolo de 
unde au pornit în lume pă-
rinţii mei. Mi-am dorit ca 
nepoţii mei, proveniţi  pe ju-
mătate din imigranţi italieni 
și pe jumătate din localnici 
români, să simtă acest lu-
cru, să știe că în bucăţica de 
teren agricol ce ne-a rămas 
de la strămoși sunt în� pte 
rădăcinile lor. Sunt mândră 
că posed un jugăr de teren 
agricol în Sântana, că plă-
tesc acolo impozit, că apar-
ţin unei lumi în schimbare 
dar care mai păstrează  sen-
timentul apartenenţei  la un 
trecut comun, la tradiţii, la 
o cultură speci� că. Am avut 
o mare și foarte plăcută sur-
priză să văd cât de frumos  
este orașul, cât de îngrijite 
sunt casele, să circul pe un  
asfalt fără gropi, să văd cum 
peturile se strâng ordonat 
ca în orice oraș civilizat din 
Europa, să văd locurile de 
joacă pentru copii și –oricât 
poate să pară de ciudat – să 
văd un cimitir cu locuri de 
parcare, elegant și  demn.

În ultimele decenii  am 
scris și publicat  multe cărţi 
– peste 30 de titluri – din-
tre care “Clanul De Niro”, 
o saga  în 6 volume, este 
dedicat imigraţiei italiene 
în Ardeal și integrării mi-
granţilor (nepoţii mei sunt 
a 5-a generaţie) și cuprinde 
intervalul  1870-2000; pen-
tru perioada  primului răz-

boi mondial am avut nevoie 
de un model  românesc  pe 
care să îl cunosc foarte bine 
măcar din povestiri, și am 
ales Comlăușul. Tata – năs-
cut în 1900 – a participat la 
război, a făcut parte apoi din 
Garda Naţională (la Comlă-
uș) și mi-a povestit de multe 
ori, cu nostalgie, întâmplări 
vesele și triste din copilăria 
și adolescenţa lui. Cei ce vor 
citi cartea vor avea surpriza 
să a� e cum au trăit, luptat, 
muncit și iubit strămoșii lor, 
despre viaţa și  problemele 
oamenilor  care au vieţu-
it aici, inclusiv neamurile 
noastre și neamurile  lor.

Am venit la Comlăuș pen-
tru o întâlnire de familie – 
puţini sunt cei pe care  îi mai 
cunosc -  a fost o zi minu-
nată, cu nepoţi, strănepoţi  
și  chiar stră-strănepoţi, ne-
am bucurat unii de alţii, am 
mâncat supă  cu gârteni și 
alte bunătăţi speci� ce, am 
râs, am lăcrimat, am de-
pănat tot felul de amintiri,  
familia Ilie Selegean � ind 
dintre ultimele noastre ru-
denii ( o  bunică Ilca a fost 
verișoară primară cu tata). 

La plecare, străbătând ora-
șul curat, liniștit și atât de ci-
vilizat,  m-am gândit că deși  
a fost o șansă  rară ca un la-
ureat al premiului Nobel să 
� e din acest oraș, nu trebu-
ie să ne mire, bunicul meu, 
născut  în 1867, citea cu lite-
re latine și cirilice, cartea lui 
de rugăciuni scrisă în româ-
nește cu “potcoave” se a� ă 
în  biblioteca mea de la Ti-
mișoara, la loc de cinste. Nu 
am cunoscut pe nimeni din 
familia mea care să �   fost  
analfabet  deși  erau simpli 
ţărani iar unii  mi-au  fost 
model  de înţelepciune.

Tuturor cetăţenilor din 
Sântana  le spun să � e mân-
dri de orașul lor, să  rămână  
� deli tradiţiilor, să continue 
să sprijine școala în toate 
formele ei  și biblioteca ne-
cesară  pentru dezvoltarea 
culturală a copiilor lor, să nu 
se lase amăgiţi de tot felul de 
“mode”, să își menţină  ră-
dăcinile  bine în� pte în pă-
mântul  bun și fertil ce pare 
să se desfășoare la in� nit:  
numai atunci  binefacerile 
unei  vieţii moderne și civi-
lizate le vor da multe satis-
facţii.”

Oaspeți de seamă în orașul nostru: 
fostul rector al Universității 

Politehnice Timișoara
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Licitația pentru asfaltarea 
altor 10 km de străzi  s-a finalizat

Cu întârziere, s-a pus punct licitației de 
atribuire a lucrărilor de asfaltare pentru ur-
mătorii 10 km de străzi orășenești. Bugetul 
aprobat prea târziu și procedurile greoaie 
au împins data de începere a lucrărilor până 
în mijlocul toamnei. Proiectul cuprinde o 
lungă listă de străzi pe care se v-a asfalta 
sau se va extinde asfaltarea unor tronsoa-
ne începute în anii anteriori.  Fiind un pro-
iect multianual,  administrația locală asigu-
ră cetățenii că dacă nu vor fi  bani sufi cienți 
anul acesta pentru decontarea întregii lu-
crări, proiectul va continua în primăvara 
anului viitor. 
Administrația locală este conștientă de 

necesitatea modernizării cât mai urgente 
a tuturor străzilor din oraș, însă presiunea 
asfaltării nu trebuie să afecteze fi nanțarea 
altor obiective importante. Construcția 
grădiniței de pe strada Muncii, recent fi na-
lizată, a fost și ea o prioritate; extinderea 

canalizării pe strada Bicazului, în așa fel 
încât să se poată fi naliza proiectul PNDL 
de asfaltare început în 2014 la fel; repara-
rea trotuarelor e așteptată de toată lumea 
etc etc.
Proiectele în așteptare și constrângerile fi -

nanciare obligă administrația locală să ca-
ute permanent și alte surse de fi nanțare. Că 
sunt de la guvern sau din fonduri europe-
ne, orice sumă de bani este binevenită pen-
tru dezvoltarea orașului. În același timp 
există și riscul unui eșec. Anumite proiec-
te pot să fi e întârziate sau să nu primească 
fi nanțare. În această situație se afl ă proiec-
tul de asfaltare al tuturor străzilor din satul 
Caporal Alexa. Deși nu a reușit anul aces-
ta, ne mulțumim cu faptul că s-a încercat și 
ne rămâne alternativa de asfaltare a aces-
tora anul viitor din bugetul local. Și buge-
tul local, odată aprobat de consiliul local, 
este sigur.     

Asfaltarea străzii  Bicazului 
– punct final în programul PNDL

În anul 2014, actuala administrație a reușit 
să obțină fi nanțarea guvernamentală pentru 
modernizarea a 8,1 km de străzi orășenești 
în cadrul Programului Național de Dezvol-
tare Locală (PNDL). Proiectul, în valoare de 
aproape 5 milioane de lei, cu termen de fi -
nalizare 2017, prevede asfaltarea străzilor 
din zona centrală a orașului, cuprinse în pe-
rimetrul: 1 Decembrie, I. L. Caragiale, Ara-
dului, Ghioceilor, Câmpului și N. Bălcescu. 
Pe parcursul celor trei ani lucrările s-au exe-
cutat treptat, în funcție de bugetul  alocat de 
guvern.  În luna septembrie a acestui an a 
demarat asfaltarea ultimei străzi cuprinse în 
proiect și anume strada Bicazului. Vă rea-
mintim că în vara acestui an, pe această stra-
dă a fost extinsă rețeaua de canalizare între 
strada Muncii și Câmpului. 
Facem precizarea că se vor asfalta doar 

600 m, între străzile Căprioarei și Bistriței, 
întrucât suma inițială alocată de la buget 
nu a fost sufi cientă pentru asfaltarea între-
gii străzi. Administrația locală asigură însă 
cetățenii că după încheierea programului 
PNDL, va continua asfaltarea din bugetul 
propriu.  

Trotuare Pavate
 pe strada Muncii

O investiție aduce după sine 
o altă investiție. Cam așa s-ar 
putea spune despre reabilitarea 
trotuarului de pe străzile Mun-
cii și Rozelor, în dreptul noii 
grădinițe. Este fi resc ca la des-
chiderea ofi cială a celui mai 
modern spațiu de învățământ, 
primăria să se îngrijească și de 
domeniul public din vecinăta-
te și căile de acces. Moderni-
zarea trotuarelor este o preocu-
pare constantă a administrației 
locale, chiar dacă nu reușește 
să le repare pe toate deodată. 
Trotuarul de pe strada Mun-
cii a devenit prioritar odată cu 
construcția grădiniței. Se conti-

nuă astfel pavarea începută cu 
mulți ani înainte, care începe 
din centrul orașului..

A  f o s t  i n a u g u r a t ă 
a  t r e i a  c a p e l ă  d i n  o r a ș

Duminică, 27 august, a fost inaugurată ca-
pela din satul Caporal Alexa. Construcția 
acesteia a început în anul 2016 și este des-
tinată spre folosința tuturor cultelor de pe 
raza satului. Slujba de sfi nțire a fost fă-
cută în prezența IPS Timotei, Arhiepiscop 
al Aradului, a unui sobor de preoți, a pri-
marului Daniel Tomuța, a altor persoane 
din conducerea orașului, dar și a numeroși 
enoriași din sat.

Proiecte cu finanțare 
extrabugetară

Administrația locală a cautat 
în permanență să rezolve anu-
mite nevoi ale comunității lo-
cale prin accesarea de fonduri 
europene sau guvernamentale. 
Pe lista imediată a obiectivelor 
de investitii se afl ă urmatoarele 
proiecte:
–„Extindere Școala Gimnazială 

Sântana cu Sala de Sport – strada 
Tudor Vladimirescu nr. 25”
–„Reabilitare Școala Gimna-

ziala ”Sfânta Ana”, corp clădi-
re cu cls. I-IV, arondata Lice-
ului Tehnologic ”Stefan Hell”, 
str. Unirii nr. 3C” 
Aceste obiective de investiții 

au fost evaluate și până la 
sfârșitul lunii noiembrie vor 
fi  încheiate contractele de 
fi nanțare cu Ministerul Dez-
voltării Regionale prin Pro-
gramul National de Dezvolta-
re Locală.
–„Reabilitare si Moderniza-

re Școala Gimnazială „Sfânta 
Ana” - corp clădire de pe str. 
Ghioceilor nr. 29-31”
–„Reabilitare si Moderniza-

re Școala Gimnazială „Sfanta 
Ana” corp – str. Muncii nr. 56”
Aceste două obiective se afl ă 

în procedură de licitație pentru 
atribuirea lucrărilor.
Scopul acestor proiecte este 

de a îmbunătăți și moderni-
za spațiile de învățământ pen-
tru elevii orașului. De altfel, tot 
în acest scop va fi  dată în scurt 
timp în folosință cea mai mare 
și mai modernă grădiniță din 
județ, pe strada Muncii nr 80.
Pentru dezvoltarea infrastruc-

turii rutiere este în curs de fi na-
lizare proiectul
–„Modernizare 8,1 km de 

străzi în orașul Sântana, judetul 
Arad” prin Programul National 
de Dezvoltare Local. Pentru sa-

tul Caporal Alexa s-a încercat 
obținerea fi nanțării pentru as-
faltarea a 10 km de străzi locale 
iar pentru adaptarea infrastruc-
turii pietonale la standardele 
europene, administrația locală 
a efectuat un studiu de fezabi-
litate pentru construirea de pis-
te pentru biciclete pe mai mul-
te trasee din oraș.
În prezent se lucrează pentru 

depunerea următoarelor obiec-
tive de investiții:
– în data de 30 septembrie 

se va depune obiectivul de in-
vestitii „Improve corss-bor-
der cooperation between public 
institutions of Nadlac-Santa-
na-Elek-Doboz” prin Progra-
mul Interreg Romania-Ungaria. 
Scopul acestui proiect este de a 
consolida relațiile de colabora-
re cu unele localități din Unga-
ria, dar și alte primării din județ.
– în data de 15 octombrie 

se va depune obiectivul de 
investiții „Amenajare Parc Eu-
ropa în Orașul Sântana” prin 
Programul Operational Regi-
onal. Scopul acestui proiect 
este de a moderniza zona fos-
tei gropi de moloz de pe Boros 
și de a oferi locuitorilor un loc 
nou si modern de agrement cu 
multiple posibilități de petrece-
re a timpului liber. 
Se lucrează la elaborarea 

unui proiect privind moder-
nizarea și extinderea ilumi-
natului public în Sântana și 
Caporal Alexa în scopul efi ci-
entizării consumului de ener-
gie. Tot pentru satul Caporal 
Alexa, în urma discuțiilor pur-
tate cu reprezentanții Del Gaz-
Grid, se are în vedere întocmi-
rea unui studiu de fezabilitate 
pentru introducerea rețelei de 
gaz.


