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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Vineri 20 noiembrie,  în frumosul 
club al elevilor de la Liceul Tehno-
logic, s-a desfășurat cel mai așteptat 
eveniment al toamnei școlare: Balul 
Bobocilor.  Spectacolul-concurs s-a 
desfășurat sub  tema: Bollywood. Pen-
tru necunoscători, trebuie să spunem 
că Bollywood este supranumele unor 
case de � lme din India.  Prin urmare, 
cele 10 perechi de boboci au apărut pe 
scenă costumați în portul tradițional 
indian și au dansat exact ca în � lmele 
indiene. 

Au fost prezenţi elevi de la mic la 
mare, profesori, părinți precum și 
invitați din partea primăriei orașului, 
primarul Daniel Tomuța și viceprima-
rul Cornel Gligor.

Organizatorii întregii manifestări au 
fost elevii claselor a XI-a, împreună cu 

diriginţii lor, profesorii Cornelia Lupu 
și Dinorel Muscă, iar prezentatorii ba-
lului au fost în acest an elevii Simona 
Trif și Claudiu Jäger,

„Nu voi intra în locașul casei mele, 
nu mă voi sui pe patul meu de odih-
nă, nu voi da somn ochilor mei și 
genelor mele dormitare și odihna 
tâmplelor mele, până ce nu voi a� a 
loc Domnului, locaș Dumnezeului 
lui Iacob”- Ps. 131, 3-5

Cuvintele psalmistului David i-au 
urmarit permanent pe parintele 
paroh Ioan Crainic și pe diaconul 
Adrian Ioan Crainic, care în urmă 
cu zece ani au hotărât ridicarea unei 
Biserici pe seama parohiei Sântana 

II, protopapiatul Arad, Arhiepisco-
pia Aradului. „Este o sărbătoare 
istorică pentru parohia noastră  - 
târnosirea bisericii pe care ne-am 
ostenit să o ridicăm timp de 10 ani 
spre Slava lui Dumnezeu”, a spus pă-
rintele Crainic. >>> pag. 4

Târnosirea Bisericii Ortodoxe 
Sfânta Treime – Sântana II

Cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale a României
vă transmit tuturor un călduros „La Mulţi Ani”!

Marea Unire de la 1918 rămâne cea mai importantă fi lă a istoriei noastre. 
Este un moment unic al istoriei neamului nostru românesc, reprezentând 
momentul în care noi românii ne-am defi nit ca națiune, ne-am hotărât sin-
guri soarta și am spus tuturor: noi suntem români! Voința poporului a făcut 
ca pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia toți românii să  hotărască la unison 
că a venit vremea să fi m uniți „în cuget și-n simțiri”. Rezultatul acțiunii 
strămoșilor noștri a fost înfăptuirea României Mari, visul nostru al tuturor 
românilor. Conduși de oameni politici remarcabili, împinși de dorința de 
a se vedea uniți ca frații, înaintașii noștri au reușit prin curaj și voință să 
înfăptuiască Unirea Națiunii noastre, România. 

Dacă astăzi suntem ceea ce suntem se datorează celor care au spus într-
un glas DA, Unirii. Să le cinstim memoria, să ne mândrim că suntem ro-
mâni și an de an să lăsăm un locșor în inima noastră pentru această zi 
memorabilă, Ziua Națională a României, Ziua Marii Uniri. 

La mulți ani România, 
 la mulți ani românilor de pretutindeni!

Primar, Daniel Tomuța

1
Ziua Națională
a României

DECEMBRIE

Un eveniment epocal

Balul Bobocilor la Liceul Tehnologic

- Mai înainte de toate se cuvine să vă adresăm 
felicitări pentru frumoasa realizare. Care este is-
toria construcţiei acestei biserici?

- Ideea construcției unei noi biserici în mijlocul 
parcului din orașul Sântana nu ne aparține, ci da-
tează de câteva decenii în urmă. 

Altfel de valori
Interviu cu Preotul 

Crainic Ioan

>>> pag. 4 >>> pag. 5
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Miercuri, 18 noiembrie, în sala de 
sport din Sântana, s-a desfășurat 
faza pe zona Sântana-Chișineu Criș 
la fotbal băieţi, clasele V-VIII-me-
diul urban, din cadrul etapei judeţe-
ne a Olimpiadei Gimnaziilor. 

S-au întrecut echipele Liceului 
Tehnologic Sântana, Liceului Teo-
retic ,,Mihai Veliciu” Chișineu Criș, 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Sântana și a 
Școlii Gimnaziale Pădureni, aceasta 

� ind și ordinea din clasamentul � -
nal ce a rezultat în urma disputării 
jocurilor.

Ocupantele primelor două locuri, 
respectiv Liceul Tehnologic Sânta-
na și Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu” 
Chișineu Criș, s-au cali� cat pentru 
faza următoare a etapei judeţene 
a competiţiei, ce se va desfășura în 
luna decembrie.

Prof. Emil Arsa

În data de 11 noiembrie, Casa de 
cultură Gherla , din judeţul Cluj, a 
găzdiut Festivalul –concurs naţional 
,,Someșul în cânt și joc”, 2015. Fes-
tivalul a fost organizat de Asociaţia 
Culturală ,,Friends Forever”  din Târ-
gu-Mureș, asociaţia Mugurii Mintiu-
lui, Primăria și Consiliul local Gherla 
și Enciclopedia Muzicală a Români-
ei. Au fost prezente 15 ansambluri  de 
dansuri populare din întreaga ţară si 
250 de artisti amatori jucausi , inter-
preţi și instrumentiști. Concursul s-a 
întins pe durata a opt ore, juriul a fost 
de specialitate, din juriu făcând par-

te și Gelu Furdui , un apreciat om de 
radio. Ansamblul folcloric Busuiocul 
din Sântana a participat în concurs cu 
un Grup de dansatori, Grupul vocal, 
Taraful instrumental și solista voca-
lă Roberta Lup. Premiile obţinute la 
acest concurs au fost următoarele: 

Grupul vocal ,,Flori de busuioc”- 
Premiul special al As. Cult.Friends 
Forever

Taraful instrumental –Premiul spe-
cial al juriului

Roberta Lup - loc III
Grup de dansatori - loc III 
Cu această participare la festivalul 

concurs, am legat noi prietenii și 
colaborari, am fost vazuţi si ne-am 
făcut cunoscuţi , am dus cu drag 
cantecul și portul nostru sântănean 
,,în lume‘’. Mulţumim Primări-

ei Orașului Sântana și Consiliului 
local pentru susţinerea activităţii 
culturale a Căminului cultural Sân-
tana.

Inspector Rozalia Pașca

Olimpiada Gimnaziilor!
de specialitate, din juriu făcând par- Cu această participare la festivalul ,,în lume‘’. Mulţumim Primări- Inspector Rozalia Pașca

Vând casă în Sântana! 
Suprafaţă totală 900m2

Informaţii la tel: 
0752 793 639 sau 0752 291 873

Vând teren în Sântana, 
str. Păcii, nr. 5

Informaţii la tel: 
0745 977 432

Ansamblul folcloric „Busuiocul” Sântana la Festivalul-Concurs 
Naţional de folclor ,,Someşul în cânt şi joc” 2015

În perioada 16-21 noiembrie 2015 
s-a desfășurat, la nivel naţional, o 
campanie socială de sprijinire a co-
piilor și familiilor aflate în dificul-
tate. 

Această campanie, intitulată ,,Săp-
tămâna legumelor și fructelor do-
nate” a avut loc în cadrul Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară 
(SNAC) și a implicat voluntari și 
coordonatori, în scopul sensibili-
zării elevilor, părinţilor și profeso-
rilor în ce privește situaţia  dificilă 
în care se află anumite persoane, 
datorită lipsei alimentelor.

Elevii Școlii Gimnaziale ,,Sfânta 
Ana” din Sântana, alături de dască-
lii lor, s-au implicat activ în aceas-
tă acţiune. Astfel, copiii claselor a 
I-a B (coordonaţi de învăţătoarea 
Nicoleta Rotar), a VII-a A (coordo-
naţi de dirigintele Emil Arsa), lor 
alăturându-li-se încă două grupe de 

elevi din clasele V-VIII (coordonaţi 
de profesorii Ana Honiges și Josef 
Honiges) au organizat o acţiune de 
colectare de fructe și legume, care, 
cu sprijinul Compartimentului 
Asistenţă Socială și Autoritate Tu-
telară din cadrul Primăriei Sântana, 
au fost distribuite unor familii cu o 
situaţie socială mai dificilă.

În această campanie s-au implicat 
bineînţeles și elevii și dascălii de la 
Școala Gimnazială Comlăuș. Ast-
fel de acţiuni au fost conduse până 
acum de către dascălii Ioana Bodea,  
Arabela Popa, Emanuela Rădu-
lescu, Corina Palcu, Creţ Daniela, 
Adina Palcea și Ștefea Florentina.

Doamna învăţătoare Ioana Bodea, 
coordonatorul SNAC la nivelul uni-
tăţii școlare a specificat că acţiunile 
vor continua pe tot parcursul anu-
lui școlar.

Prof. Emil Arsa

Săptămâna legumelor
 şi fructelor donate

Anunțuri

Firma S.C. SORIN ADEPLAST SRL 
din Sântana execută FERESTRE ȘI 
UȘI TERMOPAN la cele mai înalte 
standarde europene cu pro� l SALA-
MANDER, feronerie ROTO, garanție 
10 ani, și o gamă largă de alte produ-

se: rolete PVC și ALUMINIU, PLASE 
ANTIINSECTE, JALUZELE VERTI-
CALE, JALUZELE ORIZONTALE, 
PORȚI GARAJ, UȘI PLIABILE, RO-
LETE DE PÂNZĂ, UȘI LEMN.

Pentru informații
 suplimentare:

-vă așteptăm în magazinul nostru 
din Sântana, str. M. Viteazu, nr. 18 B, 

(vis-a-vis de Primărie) 
- nr. de tel. 

0758-570-323, 0749-033-759,
- e-mail: 

sorin_adeplast@yahoo.com,
- facebook: 

ferestre și uși termopan Sântana.
Atelajul hipo (căruța) trebuie să � e dotat pe 

părțile laterale și în spate cu elemente re� ecto-
rizante tip „OCHI DE PISICĂ”. 

Aceleași elemente trebuie să � e montate și pe 
hamurile cailor.Conducătorii de atelaje hipo, bi-
ciclete sau mopede au obligația de a cunoaște 

normele elementare privind circulația pe dru-
murile publice, să poarte îmbrăcămite re� ecto-
rizantă și să nu consume băuturi alcoolice. De 
asemenea, pentru prevenirea accidentelor, vă 
recomandăm, pe cât posibil, să nu circulați pe 
timp de noapte.

În atenția conducătorilor de atelaje
 hipo (căruțe), biciclete și mopede
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Preot nou la parohia ortodoxă Comlăuş

Începând de la 1 noiembrie 2015, în 
urma câștigării concursului organizat 
de Arhiepiscopia Aradului și a ieșirii la 
pensie a preotului Nicolae Porcolean, 
Parohia Ortodoxă Comlăuș are un nou 
preot în persoana domnului Vand Ioan.

Domnul Vand Ioan are 49 de ani, s-a 

născut în satul Luncșoara, comuna 
Hălmăgel, jud. Arad, este căsătorit și 
are trei copii. Băiatul cel mai mare este 
absolvent al Facultăţii de Teologie din 
Arad, băiatul mijlociu este student în 
anul III la aceeași facultate, iar � ica este 
elevă în cls. a X-a la Seminarul Teologic 
Arad.

A păstorit timp de 18 ani chiar parohia 
în care s-a născut și din care provine.

Instalarea s-a făcut duminică, 8 no-
iembrie a.c., cu participarea Înaltprea-
cuviosului părinte consilier bisericesc 
Teodor Vid, împreună cu Preaonoratul 
părinte protopop Flavius Petcuţ, în pre-
zenţa unui număr mare de credincioși, 
la care s-au alăturat și ceilalţi preoţi din 
Sântana precum și autorităţile locale.

Îi urăm bun venit preotului Vand, și 
îi dorim să slujească mulţi ani de acum 
încolo în parohia din Comlăuș.

19 DECEMBRIE 2015 - CON-
CERT DE COLINDE

„Ca să � m noi oameni, au fost alţi oameni, și ca să � e 
alţi oameni , suntem noi oameni.” -Nicolae Iorga

 
Cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Santana au participat 

 la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL ,,PORTRETE DE DASCĂLI” EDIŢIA a 
VII-a, VELIKO GRADIȘTE, SERBIA -31 octombrie 2015

Fiecare dintre cadrele didactice am avut unul sau mai mulți educatori, învățători 
sau profesori de care ne amintim cu drag și despre care am avea să spunem și/sau 
să scriem câteva cuvinte. Despre mulți dintre acești dascăli model nu a scris și poa-
te nu va mai scrie nimeni dacă nu o facem acum noi cei care încă ne amintim de ei. 
Amintindu-ne de acești dascăli buni ne ridicăm nouă înșine ștacheta profesională 
și ne vom simți obligați să le călcăm pe urme. Poate cândva vor scrie și alții despre 
noi dacă vom reuși să le rămânem în su� ete.

Participanți : 14 cadre didactice: Honiges Ana, Raab Melania, Neamt Hortensia, 
Garjitzky Mariana, Budurisan Anca, Rotar Nicoleta, Chandler Daniela, Arsa Emil, 
Leucuta Amalia, Filimon Stana, Bont Albina, Goina Giorgiana, Maxa Carmen, 
Maxa Dănuț.

Toamna se culeg roade bogate

În data de 19 Decembrie începând cu ora 16.00 în PARCUL KATHA-
RINA AKERMANN, avem bucuria de a vă invita la un CONCERT DE 
COLINDE, organizat de GRUPUL DE TINERET EUTIH în colaborare 
cu Biserica Creștină Baptistă “BETESDA“ din Sântana. Îi vom avea ca 
și invitați pe cunoscuții interpreți de muzică creștină Alin si Emima 
Timo� e, respectiv  Cristi și Emma Repede din orașul Bistrița –Năsăud.

Haideți să ne bucurăm împreună de Sărbătoarea Nașterii Domnului 
nostru Iisus Hristos, și să lăsăm încă o dată să răsune Vestea Bună că 
Mântuitorul lumii s-a născut în lumea noastră de dragul nostru al � e-
căruia.

Cu adevărat ,Hristos S-a Născut!
Pastor Ciprian Gag

Dorim să aducem un pios oma-
giu tinerilor care au trecut în 
neființă în tragicul incendiu 
izbucnit în Club Colectiv din 
București. 

Cu durere în suflet vedem cum 
vieți tinere au fost curmate într-
un mod care ne îndurerează pe 
toți, vedem cum familii au fost 
distruse de pierderea unor mem-
brii dragi, cum neatenția sau ne-
păsarea poate duce la astfel de 
evenimate nedorite. Sperăm ca 

Bunul Dumnezeu să aibă grijă de 
cei plecați în ceruri în acea noap-
te tragică pentru toată România 
și să vegheze la însănătoșirea ce-
lor care în aceste clipe se luptă 
pentru a supraviețui pe paturile 
spitalelor. 

A fost o noapte care ne întris-
tează și care sperăm să nu o mai 
vedem reeditată niciodată.

Primar, Viceprimar,
 Consiliul Local

Omagiu tinerilor pieriți 
în Club Colectiv
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Râvna vredniciilor sluji-
tori și a famililor lor, dimpreună cu credincioșii 
și binefăcătorii acestei parohii, au pricinuit 
duminică 1 noiembrie, zi de mare sărbătoare, 
pentru credincioșii ortodocși din orașul nostru.  
După o așteptare de peste un deceniu biseri-
ca nouă din Parohia Sântana II, a fost târno-
sită, primind hramul “Sfânta Treime”. Slujba 
de sfinţire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului 
și Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, 
Arhiepiscopul Aradului, înconjurați de un ales 
sobor de 17 preoți și 2 diaconi. Cuvântul de în-
tâmpinare al Ierarhilor și o scurtă prezentare 
a localităţii a fost făcută de părintele Flavius 
Petcuţ, protopopul Aradului. 

În cuvântul de învățătură, IPS Ioan, Mitro-
politul Banatului le-a vorbit credincioșilor 
adunați în numar foarte mare, despre virtuțile 
creștine în special despre milostenie și întra-
jutorarea aproapelui. Un moment emoționant 
al slujbei a fost pomenirea tinerilor morți prin 
foc, în incendiul de la București. Deplângând 
tragica întâmplare, Inaltpreasfinţia Sa a în-
demnat la rugăciune și solidaritate cu familiile 
victimelor, sfătuind pe toţi părinții aflaţi în bi-
serică să vegheze la educația copiilor lor și de 
asemenea, pe copii să se străduiască a vieţui 
creștinește pentru ca mamele lor să nu plângă 
nici pe pământ, nici în ceruri.  

La Sfintele Slujbe a participat un număr 
impresionant de credincioși de toate vârstele 
care au trecut prin Sfântul Altar, pentru a să-
ruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta 
Cruce.

Istoria parohiei Sântana II  începe în anul 
1996 când preotul paroh iconom stavrofor 
Ioan Crainic a fost transferat din parohia ve-
cină Olari. 

După 1990, orașul Sântana și-a schimbat 

structura etnică, germanii plecând definitiv 
în Germania, în locul lor venind credincioși 
ortodocși din toate părțile țării. În felul acesta 
s-a ajuns ca Biserica din parohia Sântana I unde 
părintele paroh Ioan Crainic a slujit doi ani 
alături de preotul Eftimie Dobrean, să fie ne-
încăpătoare pentru mulțimea credincioșiilor. 
Astfel, la cererea preotului paroh, Consiliul 
Local Sântana a oferit parohiei Sântana II  
un spațiu în clădirea fostului liceu, spaţiu pe 

care părintele paroh Ioan Crainic ajutat de 
credincioși l-a amenajat cu toate cele necesa-
re săvârșirii slujbelor religioase. În anul 2004, 
chiar de ziua Cincizecimii, Consiliul Parohial 
împreună cu preotul au luat hotărârea de a 
porni construirea unei biserici noi în parcul din 
centrul orașului Sântana. Au urmat zece ani în 
care slujitorii, credincioși, oficialitați locale, 
județene și centrale au pus umărul la ridicarea 
mărețului locaș cu hramul “Sfanta Treime”. 

Biserica ortodoxă “Sfanta Treime” este con-
struită în formă de Cruce, cu abside, trei tur-
nuri în față, cupolă centrală interioară, având 
lungimea de 36m, lătimea de 9m, înalțimea 
47m și pridvor în fața. Biserica este pavată cu 
travertin ipe o suprafață de 500 mp, are încăl-

zire centrală proprie pe gaz metan și instalație 
profesională de sonorizare. Iconostasul și mo-
bilierul din biserică sunt sculptate din lemn de 
paltin și tei.

Anul viitor se va întocmi devizul pentru înce-
perea lucrării picturale.

În cuvântul său, părintele paroh Ioan Crainic 
a multumit credincioșilor, oficialitaților și tu-
turor celor ce s-au ostenit vreme de zece ani cu 
ridicarea marețului locaș.

Istoria sfânta ne spune că, în ziua târnosirii, 
glas din ceruri s-a auzit si Dumnezeu a grăit: 
„Am auzit rugăciunea ta și, iată, sfințit-am 
templul pe care l-ai zidit. Numele Meu acolo 
va petrece în veci și vor fi ochii și inima Mea 
acolo în toate zilele.”( III Regi 9,3.). 

Târnosirea Bisericii Ortodoxe 
Sfânta Treime – Sântana II

Un eveniment epocal

În anul 1944 câțiva inte-
lectuali a acelor vremuri din orașul Sântana 
au ales locul, au cumpărat și materialele ne-
cesare pentru începerea ridicării construcției, 
dar începând războiul totul s-a năruit. 

Aveam un gol în sufletul meu, nu puteam să 
stăm la infinit în biserica din incinta fostului 
Gimnaziu, clădire care datează din anul 1752. 
În Duminica Rusaliilor din anul 2004 le-am 
spus credincioșilor mei gândul pe care îl am, 
de a construi o nouă biserică. După obținerea 
locului în parcul din centrul orașului Sân-
tana, a avizelor necesare și a autorizației 
de construcție, în data de 05.06.2005 
Înalpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei al 
Aradului a sfințit locul punând piatra de te-
melie noii biserici.

-  Ati trecut și peste momente mai difici-
le?

- Viața în complexitatea ei oferă și împliniri 
și neîmpliniri, însă chemarea aceasta înaltă 
de slujitor a lui Dumnezeu și oamenilor, m-a 
făcut să trec mai ușor prin toate încercările 
vieții.

- În spatele acestei mari realizări stă un 
om: preotul Crainic Ioan. Care este poves-
tea lui de viaţă?

- În județul Arad, comuna Sintea Mare, am 
vazut lumina zilei în 29.01.1953 din parinții 
Ioan și Florica, împreună cu fratele meu am 
urmat cursurile școlii primare și gimnazia-
le din comună, după care drumurile noastre 
despărțindu-se, el continuând cu liceul și 
urmând Facultatea de Drept din Cluj, eu ur-
mând liceul din Chișineu Criș, făcând armata 
cu termen redus la Vânători de Munte din 
Sf. Gheorghe și continuând cu Facultatea de 
Teologie din Sibiu. M-am căsătorit cu Istrate 
Ana, familia noastră întregindu-se cu  trei co-
pii. Am fost hirotonit preot pe seama Parohiei 
Căpruța, unde am păstorit timp de șase ani și 
jumătate, apoi am fost transferat la parohia 
vecină Olari unde am stat 10 ani, iar de 19 ani 

sunt în parohia Sântana II. Pe tot parcursul 
misiunii mele de preot, familia m-a sprijinit în 
toate, sotia mea devotată fiindu-mi  alături în 
toate încercările la care am fost supus și aju-
tându-mă să îmi duc crucea mai ușor.

- Știm că unul dintre copiii dvs v-a urmat 
exemplul îmbrăcând și el haina preotiei, 
sunteți împlinit sufletește de acest lucru?

- În una din carțile Vechiului Testament (To-
bit) scrie:” Vrednicia omului se cunoaște prin 
urmași”, iar unul din marii duhovnici ai popo-
rului nostru Nicolae Steinhardt spunea: „omul 
crește în ceea ce pornește”. cred că bucuria de 
a avea pe unul dintre fii se datorează întâi lui 
Dumnezeu și apoi modelului de viață din fa-
milie.

- Cum a fost venirea la Sântana? Orașul și 
oamenii au fost conform aștepărilor dvs?

- Am venit la Sântana având speranța 
de a împărtăși credincioșilor ce mi-au fost 
încredințați, experianța acumulată, de a 
săvârși comuniunea liturgică mult mai nu-
meroasă și cu nădejdea conducerii tuturor 
păstoriților către Împărăția lui Dumnezeu. 
Am simțit căldură, bucurie și dragoste atât 
din partea credincioșilor în mijlocul cărora am 
venit, cât și din partea preoților din parohiile 
orașului.

-  Aţi lăsat ceva din sufletul dvs în parohi-
ile prin care aţi trecut?

Desigur. Întâi faptul că am încreștinat mulți 
copii, apoi prin Taina Spovedaniei mulți 
credincioși au devenit și au rămas cu adevă-
rat fiii mei duhovnicești. De aceea pot afirma 
că în fiecare parohie unde am fost rânduit să 
slujesc lui Dumnezeu și oamenilor a ramas o 
parte din sufletul meu, dar și din sudoarea 
muncii mele: trei case parohiale și două bise-
rici, ultima biserică fiind recent târnosită, care 
este apogeul carierei mele.

- Ce se va întâmpla cu locașul fostei bise-
rici din clădirea Gimnaziului?

Momentan locașul de cult din incinta Gim-

naziului va avea aceeași destinație, să deser-
vească nevoile spirituale ale credincioșilor, 
având în vedere faptul că este un locaș târno-
sit.

- Evenimentele recente pe plan naţional, 
mă refer la incendiul din clubul Colectiv, 
urmat de manifestaţiile de stradă au dez-
văluit o oarecare revoltă și împotriva bise-
ricii ortodoxe. Care este părerea dvs? 

Biserica, mireasa lui Hristos, îi iubește pe toți 
oamenii, este a tuturor și pentru toți. Ea este 
rugătoarea tuturor pentru cei în suferință, du-
reri și necazuri. Asemenea și eu sunt în gând 
și rugăciune alături de cei greu încercați prin 
pierderea persoanelor dragi cât și a celor aflați 
pe patul suferinței. Cât despre revolta împo-
triva Bisericii  vă pot spune că Biserica a fost 
încercată  încă din primele veacuri creștine, 
însă credința în bunul Dumnezeu ne-a făcut 
să fim biruitori și să dăinuim peste veacuri.

-Speranţe pentru viitor?
Preot fiind vă spun cuvântul lui Dumnezeu: 

„Căutați mai întâi Împărăția lui  Dumnezeu și 
dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga 
vouă”, având o biserică nouă recent târnosită 
asemenea unei catedrale, doresc ca fiecare 
persoană, care „este chip a lui Dumnezeu” să 
vină să se împărtășească de învățătura lui 
Dumnezeu și să simtă „cât de bun este Dom-
nul”.

- Un mesaj pentru cititorii noștri mai 
mult sau mai puțin credincioși.

Având în vedere că ne aflăm în Postul Crăciu-
nului adresez pe această cale un îndemn tu-
turor cititorilor de a fi mai buni, mai iertători, 
mai răbdători și mai iubitori de Dumnezeu și 
de aproapele său. Sărbătorile să le petreceți 
cu pace, cu bucurie și sănătate, sfârșitul de an 
și începutul anului nou să ne găsească pe toți 
înoiți sufletește, urându-vă tuturor ani mulți 
și binecuvântați.

 Interviu realizat de
Cornel Gligor

Altfel de valori Interviu cu Preotul Crainic Ioan

>>> pag. 1

>>> pag. 1
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 Pe scenă s-a derulat un 
program variat, cu momente artistice caracteri-
zate de bun-gust și eleganţă ce vor rămâne, cu 
siguranţă, multă vreme în memoria spectatori-
lor. Prima care s-a remarcat a fost  Melisa Țolea 
din Arad, o tânără talentată și dezinvoltă, cea 
care acum un an a făcut spectacol la X Factor. 
Au mai cântat solista Adina Lup, fostă elevă a 
liceului și Roberta Lup acompaniate de o tânără 
formație de muzică populară alcătuită din Mari-
an Danciu, Răzvan Roșu și Răzvan Todea.  Foarte 
apreciate au fost și momentele de dans ale lui 
Cătălin Rusu.

Domnul profesor Dinorel Muscă a urcat și el pe 

șcenă nu pentru a susține vreun moment artistic, 
ci pentru a anunța despre o frumoasa inițiativă a 
elevilor săi din clasa XI B de a în� ința un grup de 
ajutorare a familiilor nevoiașe: 9 NE PASĂ.

Rezultatele concursului au fost așteptate într-
o atmosferă de voie bună și dans. Miss Boboc 
2015 a fost aleasă Amina Lup, iar  Mister Boboc 
Răzvan Matiș. Au mai urcat pe podium, pe locul 
II, Andreea Pașca și Răzvan Ursache, iar pe locul 
III Mădălina Iosif și Denis Crăciun. Organizatorii 
au oferit și celorlalți concurenți diverse diplome 
și premii. Toți au fost frumoși și eleganți, dar tre-
buie să facem precizarea că îmbrăcați în haine de 
gală concurenții au arătat mult mai bine decât 

deghizați în indieni.
Pregătirea acestui spectacol a durat săptămâni 

întregi și pentru că a fost o ediție reușită a balu-
lui bobocilor merită felicitați cei doi diriginți ală-
turi de elevii: Simona Trif, Claudiu Jäger, Bianca 
Nemeth, Cosmin Bota, Bogdan Ujoc, Bogdan Că-
tană, Simion Coman, Oana Palcu, Andreea Pleșa 
și Mateș Nicoleta.

Organizatorii doresc să mulţumească public 
sponsorilor: Suciu Marius, Pizzeria Primo Ris-
torane, Magazin For you, Magazin Bono, Nutu 
service SRL, Mazarcu construct, Spalatoria 
arabu, Club Hangover, Servicii funerare “D”, Ca-
douri si suveniruri, I.F. Servicii funerare, SC Nad 
Investiment Cereal SRL, SC Alexandria Matcons, 
Agromec Comlaus, SC Viky Family SRL, Romgera 

Santana, Coman Dorica precum și conducerii pri-
măriei Sântana pentru sprijinul acordat.

Redacţia

Balul Bobocilor la Liceul Tehnologic
>>> pag. 1

Laterne, Laterne …

Sfârșitul toamnei ne-a adus și sărbătoarea 
mult așteptată a Sfântului Martin. În data de 
11 noiembrie copiii și elevii secției germane au 
desfășurat un program format din cântece des-
pre Sf. Martin, o scenetă din viața Sfântului și o 
procesiune a lampioanelor. 

Cu chipul voios și lampioanele aprinse s-a 

pornit din curtea școlii germane; prima oprire 
a fost la biserica romano-catolică. În cadrul li-
turghiei s-a prezentat sceneta despre viața Sf. 
Martin. Cântând procesiunea a pornit spre azilul 
de bătrâni din Sântana, iar apoi spre primăria 
orașului Sântana. Copiii au fost primiți cu un 
ceai cald, dulciuri și o eugenie pe care au trebuit 
să o împartă între ei după modelul Sf. Martin, 
care a împărțit cu cei nevoiași tot ce a avut.

Cu această ocazie ne-au onorat cu prezența 
viceconsulul Germaniei la Timișoara, domnul 
Geilhausen Siegfried împreună cu soția Geraldi-
ne și preotul Reinholz Andreas, preot la Basilica 
Maria Radna, care a și o� ciat slujba religioasă. 

Cadrele didactice doresc să mulțumească 
conducerii azilului de bătrâni și colectivului pri-
măriei orașului Sântana pentru că an de an ne 
primesc cu drag în mijlocul lor. 

Educatoarele și învățătoarele 
secției germane

4 medalii cucerite la Turneul Internation-
al de Judo ” Cupa Unio” Satu Mare

Judoka din Sântana au participat în perioada 
13-14 noiembrie la Turneul Internaţional de Judo 
din orașul Satu Mare. În urma acestui eveniment 
prof. Anamaria Budiu s-a declarat mulţumită de 

evoluţia copiilor și de rezultate. 
“ Anul trecut am participat la aceeași competiţie 

cu un număr mai mic de judoka și am adus acasă 
două medalii, iar anul acesta am participat cu un 
număr de 11 judoka dintre care 4 s-au clasat pe 
podium. Este adevărat că se putea și mai bine, 
deoarece 3 copii care au luptat pentru medalia de 
bronz au pierdut și s-au clasat pe locul 5. Este o 
performanţă pentru noi să reprezentăm cu succes 
Sântana la o competiţie la care au participat pes-
te 400 de sportivi din mai multe ţări. Noi credem 
că suntem într-un continuu progres, aceata și da-
torită faptului că suntem susţinuţi de Autorităţile 

Locale și de părinţi. 
Sportivii care au câștigat medalii sunt: 

1. Creţ Denisa -Loc I 
2. Bodea Priscilla și Schintee Gabriela -Loc II 

3. Creţ Alin-Loc III 
4. Răuţ Adriana, Cotu Cătălin și 

Onetiu Bogdan-Loc V 
Suntem bucuroși să vă ţinem la curent cu toate 

rezultatele și evenimentele Clubului. În perioada 
următoare, sportivii se vor lupta pentru medalii la 
Cupa C.S.M Arad&Pecica, de asemenea vom par-
ticipa și la Cupa “Moș Crăciun” din orașul Nădlac. 

Va dorim din su� et sărbători fericite 
și nu uitaţi să faceţi 

cât mai multă mișcare!
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Vă informăm că pentru toți cei 
care nu și-au plătit taxele și im-
pozitele locale până la început de 
acest trimestru IV din an, de acum 

încolo se calculează penalități pe 
fiecare zi de întârziere a acestor 
plăți. Recomandăm restanțierilor 
să-și plătească taxele și impozitele 

locale restante, pentru a nu plătit 
sume majorate cu penalitățile de 
întârziere și de asemenea, pentru a 
nu ajunge în situațiile neplăcute de 

a fi executați silit, așa cum obligă 
legislația actuală. Nu ne dorim acest 
lucru, dar toată lumea trebuie să-și 
achite obligațiile fiscale, așa cum 
prevede legislația actuală.

Primăria Sântana

Căsătoriile lunii octombrie 2015
BESOIU HORIA- IONEL ŞI ARDELEAN RAMONA- LAVINIA

CORA ION ŞI HORGA MĂDĂLINA- ADELA
DOROŢ NICOLAE ŞI FARCAŞ MARIANA- ADELA

MATEI IOAN ŞI COSTEA ALINA- GIORGIANA
IOANOVICI DANIEL ŞI GAUDI MONICA

TIMIŞ ŞTEFAN ŞI POP ROXANA- ANASTASIA
ONEŢ DANIEL ŞI PĂCURAR CRISTINA- GIANINA

BĂLĂCEANU ILIE ŞI BERCE DOINA
PAŞCU IOAN- DAN ŞI BORZA MONICA- RODICA

BUDRALA IOAN- DAN ŞI NADIU EMANUELA- MONICA
BAZGA DANIEL ŞI HOHA VIRGINIA

NEGRU AUGUSTIN- FLORIN ŞI COVACI RIBANA
LUCA TIBERIU ŞI DELIMAN FICUŢA

CHERECHEAN ILIE- COSMIN ŞI NIŢĂ ELENA
CÎRPACI MIRCEA ŞI NEGRU MARIA- LIVIA

DASCĂLU DUMITRU ŞI ŞTEFAN MARIA
STAN RĂZVAN- IONEL ŞI TOMA CARMINA- ELENA

DĂRĂU MIRCEA- FLORIAN ŞI VUJDEU CAMELIA- PETRIANA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia căsătoriile unor 
noi cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor noi 
familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

HOLHOREA GHEORGHE
COSTEA SOFIA
HÂRCĂIAN ILIE

MONE IOAN
BULZA AUREL

BURADA NICOLIŢA

Primăria Orașului Sântana în partene-
riat cu Liceul Tehnologic și Școala Gim-
nazială a organizat și anul acesta campa-
nia „Sprijină un copil să vină la școală!”. 
Având în vedere dificultăţile de ordin 
material întâmpinate de unele familii, 
scopul acestei campanii a fost acela de a 
asigura condiţii pentru școlarizarea ele-
vilor. 

Campania a constat în colectarea de 

îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite 
școlare și produse de igienă care vor fi 
distribuite persoanelor cu dificultăţi ma-
teriale aflate în evidenţa Serviciului de 
Asistenţă Socială.  Pe această cale, Pri-
măria Orașului Sântana mulţumește atât 
partenerilor pentru sprijinul acordat, cât 
și persoanelor care s-au implicat activ 
prin donarea de obiecte sau produse. 

Primăria Sântana

CARICATURA LUNII

„Sprijină un copil să vină la şcoală!”

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

inclusiv 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

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

COMEMORĂRI

Consiliul local al orașului Sântana 
s-a întrunit în ședinţă extraordinară în 
data de 06.10.2015 și în ședinţă ordina-
ră în data de 20.10.2015 , având pe or-
dinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate și indicatorii teh-
nico-economici ai proiectului “Amena-
jare parcare” în loc. Sântana, jud. Arad, 
situată în faţă Bisericii ortodoxe Sântana 
II, strada Ghioceilor. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcţii  și de organizare a apa-
ratului de specialitate al primarului din 
cadrul Primăriei orașului Sântana pentru 
anul 2015.

3. Proiect de hotărare privind aprobarea 
regulamentului de organizare si funcţio-
nare a aparatului  de specialitate al pri-
marului din cadrul Primăriei orașului 
Santana.

4. Proiect de hotărâre privind recti� ca-
rea  bugetului local al orașului Sântana   
pentru anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind încheie-
rea unei convenţii de colaborare  între 
Asociatia Viitorul Copiilor Sântana  și 
Consiliul local al orașului  Sântana.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
introducerii în intravilanul  orașului Sân-
tana a terenului în suprafaţa de 29.716,00 
mp. arabil , clasa a II – a, de calitate, teren  
evidenţiat în C.F. nr. 305377 Sântana și 

C.F. nr. 305239 Sântana, în vederea am-
plasării obiectivului de investiţie ,,Extin-
dere spaţii depozitare și producţie, plat-
forme și împrejmuire ’’ – bene� ciar SC 
HAMMERER ALUMINIUM INDUS-
TRIES  SRL.

6. Proiect de hotărâre  privind aproba-
rea unei donaţii - autospecială de stinge-
re incendii LF 16 - în favoarea  Primăriei 
orașului Sântana.

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea 
prin licitaţie publică deschisă a  terenului  
evidentiat în C.F. nr. 302466   Sântana , 
nr. Top. 302466 Sântana, teren situat pe 
strada Câmpului nr. 57 A.

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea 
prin licitaţie publică deschisă a  terenului  
evidenţiat în C.F. nr. 302467   Sântana , 
nr. Top. 302467 Sântana, teren situat pe 
strada Câmpului nr. 57 B.

9. Proiect de hotărâre privind apro-
barea trecerii în proprietatea publică  a 
orașului Sântana a terenului  și a con-
strucţiei situate pe strada Muncii, nr. 
120 A, evidenţiate în C.F. nr. 305065 
Sântana, nr. Cadastral/topografic 
305065, 305065 – C1.

10. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea modi� cării nomenclatorului stradal 
al orașului Sântana, judeţul Arad.

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Anunț Public!

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
LOCAL DE EVIDENŢĂ

 A PERSOANELOR SÂNTANA
face apel către toţi cetăţenii pentru a ve-

ri� ca termenul de valabilitate al actului 
de identitate , astfel încât să nu devină 
contravenienţi ai legii.

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

Primăria Sântana

Primăria Orașului Sântana
Sântana - Arad, Strada Muncii, Nr. 120A, Cod poștal 317280 

Telefon: 0257/462082; Fax: 0257/462117 
www.primariasantana.ro      contact@primariasantana.ro

În atenția restanțierilor la plata taxelor și impozitelor locale
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În noul Cod Fiscal impozitul pe 
clădiri va fi diferenţiat în funcţie 
de scopul utilizării acesteia. Dacă o 
clădire este rezidenţială –adică ne-
utilizată în activităţi economice -, 
impozitul este între 0,08% și 0,2%.
Dacă însă clădirea are destinaţie 
mixtă, și aici se regăsesc majorita-
tea sediilor sociale ale societăţilor 
din categoria IMM-urilor sau sediul 
social al persoanelor ce desfășoară 
activităţi independente, impozitul 
se poate majora de aproape 10 ori, 
respectiv în procent de 0,2% - 1,3% 
din valoarea construcţiei

Noul Cod Fiscal aduce vești bune 
pentru românii bogați. Codul îi 
avantajează pe cei care deţin mai 
multe case și pe cei cu locuinţe cu o 
suprafaţă mai mare de 150 de metri 
pătraţi. Pentru prima casă în afara 
celei de domiciliu se plătea până 
acum la primărie un impozit majo-
rat cu 65%, pentru a doua un impo-
zit mărit cu 150%, iar pentru a treia 
cu 300%.  Aceste taxe majorate vor 
fi eliminate din 2016. La fel și cele 
pentru proprietăţile cu suprafeţe 
mai mari de 150 de metri pătraţi.

Românii ar putea plăti de anul vii-
tor impozite de până la două ori mai 
mari pentru locuinţe, potrivit noului 
Cod Fiscal. Administraţiile locale vor 
putea aplica cote de impozitare între 
0,08% și 0,2% din valoarea  impoza-
bilă a clădirilor rezidenţiale, faţă de 
0,1% în prezent.

“În cazul oricărui impozit sau ori-
cărei taxe locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care este 
stabilită pe baza unei anumite 
sume în lei, sumele respective se 
indexează anual, până la data de 

30 aprilie, de către consiliile locale, 
ţinând cont de rata inflaţiei pentru 
anul fiscal anterior”- se specifică în 
noul cod fiscal pentru 2016, ceea ce 
înseamnă că  taxele locale trebuie 
actualizate cu rata inflației de către 
consiliile locale.

Noul cod fiscal introduce și impozi-
tarea terenului de sub case!

De asemnea, Persoanele fără veni-
turi vor fi obligate, cu câteva excep-
ţii, să depună de anul viitor la ANAF o 
declaraţie prin care li se va stabili ce 
sumă au de plătit pentru contribuţia 
pentru sănătate (CASS). Până acum 
persoanele care nu realizau venituri 
nu erau obligate să depună la fisc o 
declaraţie, iar pentru a beneficia de 
servicii medicale în sistemul public, 

acestea plateau CASS-ul pe șase 
luni în urmă. Contribuţia la sănăta-
te pentru persoanele fără venituri 
va fi calculată după noul cod fiscal 
luându-se ca bază salariul minim pe 
economie, acestea urmând să plă-
tească 792 de lei pe an. În principiu, 
obligativitatea depunerii declaraţiei 
va atrage după sine și sancţiuni, ne-
fiind exclus reprezentanții fiscali ai 
statului să ajungă chiar la executări 
silite.

De asemenea ersoanele fără ve-
nituri vor trebui să plătească lunar 
CASS, în valoare de 5,5% din salariul 
minim brut pe ţară. Adică 66 de lei 
pe lună, respectiv 792 de lei pe an, 
în condiţiile în care acea persoană 
nu încasează niciun ban. 

De la început trebuie precizat faptul că nici anul aces-
ta consiliul local nu a mărit vreo taxă sau vreun impozit 
local. Diferenţele care apar se datorează prevederilor 
Legii nr 227/2015 privind noul Cod  � scal, prin care in 
anul 2016 se schimba semni� cativ modul de impozita-
re al cladirilor apartinand persoanelor � zice si juridice, 
celelalte impozite si taxe nesuferind modi� cari fata de 
anul 2015. 

În privinţa impozitului pe clădiri, principala modi� care  
se referă la introducerea distincţiei între clădire reziden-
ţială (și anume, construcţia care satisface cerinţele de lo-
cuit ale unei persoane sau familii), clădire nerezidenţială 
(de� nită ca � ind orice clădire care nu este rezidenţială) și 
clădire cu destinaţie mixtă (adică o clădire folosită atât 
în scop rezidenţial, cât și nerezidenţial).

In cazul persoanelor � zice,  pentru cladirile rezidenti-
ale, calculul impozitului se face la fel ca pana acum, la 
suprafata construita, in functie de materialul din care 
este construita cladirea, zona in care este situata, apli-
candu-se un procent de 0.1% la valoarea de impozitare 
astfel calculata. Astfel ca, pentru cladiri rezidentiale, 
impozitul datorat are o crestere nesemni� cativa. Pentru 
un impozit datorat in anul 2015 de 66 lei, in anul 2016, 

impozitul este de aproximativ 79 lei, iar pentru un im-
pozit de 29 lei, in anul 2015, in anul 2016 se va datora 
aproximativ 38 lei.

Nu acelasi lucru se intampla in cazul  clădirilor nere-
zidenţiale, adică cele destinate pentru activităţi econo-
mice, chiar daca sunt proprietatea persoanelor � zice. 
Cota de impozitare, de 1%, se va aplica  asupra valorii 
rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat sau asupra valorii � nale a lucrarilor 
de constructii, in cazul cladirilor noi,  sau din a celor re-
zultate in urma unui transfer al dereptului de proprieta-
te. În lipsa celor mentionate mai sus, cota de impozitare 
se va mări la 2%, aplicată bazei de impozitare prevăzute 
pentru clădirile rezidenţiale.

In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă a� ate în propri-
etatea persoanelor � zice, impozitul se calculează prin 
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită 
în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru su-
prafaţa folosită în scop nerezidenţial, 

 În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un 
domiciliu � scal la care nu se desfășoară nicio activitate 
economică, impozitul se calculează ca  pentru cladirea 
folosită în scop rezidenţial    Dacă suprafeţele folosite în 
scop rezidenţial și cele folosite în scop nerezidenţial nu 
pot �  evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un 

domiciliu � scal la care nu se desfășoară nicio activitate 
economică, impozitul se calculează ca pentru cladirea 
folosită în scop rezidenţial

 b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un 
domiciliu � scal la care se desfășoară activitatea econo-
mică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în 
sarcina persoanei care desfășoară activitatea economi-
că, impozitul pe clădiri se calculează  ca  pentru cladirea  
folosită în scop nerezidenţial

 In cazul persoanelor juridice - pentru cladirile rezi-
dentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 
0.2 % la valoarea impozabilă  si poate �  ultima valoare 
impozabilă înregistrată în evidenţele organului � scal, 
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, valoarea 
de construcţie sau de dobândire În cazul în care valoarea 
impozabilă nu este actualizată în ultimii trei ani anteri-
ori anului de referinţă, cota de impozit se mărește la 5%. 

Pentru cladirile nerezidenţiale a� ate în proprietatea 
sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 1.3% asupra 
valorii impozabile a clădirii.

Serviciul Impozite și Taxe

Cu ocazia desfasurarii campaniei „Plantam 
fapte bune in Romania”, Primaria Orasului 
Santana a organizat miercuri 25 noiembrie, o 
actiune de voluntariat avand ca scop planta-
rea de arbori ornamentali in parcuri si zonele 
publice din oras. Dorim sa multumim profe-
sorilor si elevilor care s-au implicat in aceasta 
actiune, aratand inca o data cat de mult le pasa 

de mediul in care traiesc.
 Nu in ultimul rand, dorim sa multumim Re-

giei Nationale a Padurilor - ROMSILVA Arad, 
pentru generozitatea de care a dat dovada, 
sponsorizand  Orasului Santana cu 500 de ar-
bori din specia stejar rosu. 

Insp. Protecția Mediului 
Laurențiu Blidar

„Plantam fapte bune in orasul Santana” 

În atenția cetățenilor:Detaliile noului cod fiscal pregătit pentru 2016
La Sântana, chiar dacă după prevederile noului cod � scal impozitele locale 

puteau �  majorate substanțial, s-a decis menținerea impozitelor locale la li-
mitele minimale posibile, cee ce este un lucru de apreciat în condițiile în care 
modi� cările aduse codului � scal pentru 2016 prevăd majorări de taxe, depre 
aceasta primarul Daniel Tomuța declarându-ne: „ S-a reușit menținerea 
deocamdată a impozitelor locale la niveluri acceptabilel chiar dacă 
prin noul cod � scal există dispoziții pentru posibilitatea majorării aces-
tora. Ne gândim în primul rând la sântăneni, nedorind împovărarea 
cetățenilor cu impozite locale mărite și vom face în continuare tot ce de-
pinde de noi, ca administrație locală, pentru  a menține împozitele loca-
le la un nivel cât mai redus și sustenabil pentru sântăneni. Facem acest 
lucru privitor la acele dispoziții din noul cod � scal care ne permit luarea 
unor decizii, hotărâri locale, deoarece există în codul � scal și dispoziții 
imperative care prevăd lărgirea bazei de impozitare și apariția unor im-
pozite și taxe obligatorii, asupara acestora , ca și administrație locală, 
neputându-se interveni, ele � ind introduse de către fostul guvern Pon-
ta, având caracter obligatoriu la nivelul întregii țări!.

Despre impozitele
 şi taxele locale
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Trimestrul IV al acestui an a consemnat derularea în Sântana a unor noi lucrări 
de asfaltare străzi. Spunem noi, deoarece astfel de lucrări ce au vizat asfaltarea 
de străzi în oraș au avut loc  an de an de când edil al Sântanei este primarul 
Daniel Tomuța.

Dacă vă întrebați cât s-a asfaltat în Sântana până acum în timpul mandatului 
primarului Daniel Tomuța, adică după data de iunie 2012, vă spunem noi, � -
indcă ne-am interesat! S-au asfaltat următoarele străzi: Crisana-300 m, Olteni-
ei-711m, Paltinisului-470 m, Teiului- 275 m, T Vladimirescu- 555 m, Pacii- 550 
m, C. D. Gherea pana la Ze� rului- 1450 m, 1Decembrie pana la Ze� rului-1300 m, 
M.Eminescu- 1293 m, Closca -650m, Zarandului- 1130 m, Bistritei- 680 m, Ara-
dului- 659 m, M Viteazul-200 m, Avram Iancu- 360 m, Garo� tei- 776 m, L. Blaga 
-174 m, Unirii- 763. Pe lângă acestea, sunt în lucru la asfaltare următoarele străzi: 
, Oituz- 1154 m, Liliacului- 320 m, Lalelelor- 324 m, Dudului- 300 m, M Viteazul- 
899 m, Ze� rului-1163 m.

 Aceasta înseamnă un total  de 12. 296 m de asfalt turnat în acești ul-
timi trei ani!

Iar pentr a face o comparație, până în anul 2012, la nivelul orașului Sântana 
s-au asfaltat străzile: Unirii- 550 m, Muncii- 3700 m, M.Viteazu de la Closca  
pana la Campului intersectat cu Rodnei- 750 m, Rodnei-1650 m, Ghioceilor- 
1800 m , Garii- 400 m și Campului-150 m. În total, până în anul2012 s-au asfal-
tat în Sîntana 9000 m de străzi!

Faceți și dumneavoastră comparația: până în 2012 s-au 
asfaltat 9000 m străzi în oraș, iar după anul 2012, adică 
de când primar este Daniel Tomuța, s-au asfaltat 12.296 
m străzi în Sântana! Avem, într-adevăr o administrație 
cu adevărat e� cientă pentru Sântana!

Să nu uităm nici de faptul că la demersurile primarului Daniel Tomuța,printr-o 
colaborare deosebită cu Consiliul județean Arad, s-a asfaltat și mare parte din 
drumul Sântana- Zimandu Nou, cealaltă porțiune din acest drum- partea dis-
pre Zimandu Nou- urmând a �  asfaltată anul următor! Și să nu uităm nici că 
la începutul mandatului primarului Daniel Tomuța, prin � nanțarea Consiliului 
Județean Arad, s-a asfaltat și partea de drum dinspre Pâncota către Caporal 
Alexa.

Am făcut toate aceste precizări, � indcă avem o administrație care chiar meri-
tă felicitată pentru realizările acestor trei ani. Se vede progresul la tot pasul în 
Sântana și Caporal Alexa!

Un trimestru IV al investițiilor în Sântana!
Strategia de dezvoltare locală implementa-

tă în Sântana de către primarul Daniel Tomuța 
s-a dovedit a �  una de bun augur pentru oraș, 
în acești trei ani Sântana progresând enorm 
prin prisma lucrărilor de modernizare deru-
late an de an. Să luăm exemplu doar acest 
trimestru IV din an: s-au executat ample lu-
crări de asfaltare în oraș, lucrări de pietruire 
străzi, reabilitări la instituțiile de învățământ, 
amenajarea de noi tronsoane de trotuare,   se 
lucrează la construcția capelei etc.

Toate acestea ne arată că avem la Sân-
tana o administrație locală preocupată de 
implementarea a cât mai multe proiecte de 
investiții în oraș, o administrație care știe ce 
trebuie făcut pentru gestionarea optimă a 
bugetului local astfel încât Sântana să pro-
greseze an de an.

Despre acest mod de administrare primaul 
Daniel Tomuța ne-a precizat: „ Am căutat 

mereu de când sunt primar să pun în prac-
tică un program anual de modernizare a 
Sântanei și localității Caporal Alexa de 
așa manieră încât să cuprindem investiții 
în toate sectoarele importante pentru 
dezvoltarea corectă a orașului nostru: de 
la investiții în infrastructură și utilități 
publice, până la cele de reabilitare a 
obiectivelor importante ale orașului sau 
cele de sprijinire a activităților culturale 
și sportive. Cu alte cuvinte, am încercat 
să aduc o administrare a bugetului local 
care să vizeze dezvoltarea orașului pe 
toate palierele sale, fără a neglija nici un 
domeniu de activitate important pentru 
a avea un oraș sănătos, cu perspective 
pentru viitor. Am luat mereu în consi-
derare doleanțele cetățenilor, stabilind 
prin aceasta și o prioritizare a investițiilor 
realizate, iar pentru a atrage noi sume la 

bugetul orașului, m-am axat și pe acce-
sarea unor surse de � nanțare europene 
sau guvernamentale. Toate investițiile 
realizate în acești ani ai mandatului meu 
au avut așadar la bază un mod de admi-
nistare corect, bazat pe posibilitățile eco-
nomice reale ale orașului, fără a  ne arun-
ca cu capul înainte în anumite investiții 
și a ne trezi cu datorii sau mai știu eu ce 
probleme de natură economică. Totul s-a 
derulat transparent, cu chibzuință, iar 
prim modul cum am gestionat, prudent, 
banul public, s-a reușit realizarea unor 
investiții necesare și utile în Sântana și 
Caporal Alexa, de așa manieră încât avem 
sustenabilitate și acoperire bugetară re-
ală pentru tot ceea ce s-a investit în oraș 
sub forma diverselor lucrări de moderni-
zare executate în acești ani ai mandatului 
meu de primar.

Ample lucrări de asfaltare

Amenajarea de noi tronsoane de trotuare

Lucrări de amenajare a parcării 
la Biserica Ortodoxă Sântana II

Este aproape de � nalizare parcarea situată între biserica ortodoxă Sântana II și 
parcul nou. Cea mai nouă parcare din oraș va deservi  atât cele două biserici din 
zonă cât și cetăţenii  care vin în parc pentru relaxare și agrement. Parcarea este 
destinată doar autoturismelor, accesul  camioanelor mari � ind blocat.

A fost turnat betonul pe o lungime de 
504 m, pentru trotuarul ce face legatu-
ra între strada Rodnei și străzile Vasile 
Alexandri și Someșului. În felul acesta 
primăria răspunde solicitării cetățenilor 

din zonă venind în sprijinul elevilor ce 
frecventează unitățile școlare de pe str. 
Unirii și care erau nevoiți de multe ori să 
meargă prin noroi. Construcția trotuaru-
lui s-a făcut aproape odată cu asfaltarea 
străzii Unirii până la strada C.D.Gherea. 

Din nefericire,  un cetățean iresponsabil 
și-a lăsat vaca (animalele) să treacă peste 
trotuarul proaspăt turnat și a compromis 
calitatea trotuarului pe o distanță de 
aproximativ 100 m.

Lucrările de refacere a trotuarelor din 
oraș continuă cu strada Păltinișului de la 

strada Rodnei până la biserica ortodo-
xă Sântana I. Aici se vor realiza 139 m 
liniari de trotuar prin pavare cu pavele 
realizate la fabrica din Caporal Alexa.

Lucrări de pietruire drumuri în oraș
După cum s-a putut constata, în ulti-

ma lună primăria a recurs la o soluție 
de compromis  în ceea ce privește 
drumurile din localitate. În lipsa fon-
durilor necesare pentru asfaltara încă 
de pe acum a tuturor străzilor, singura 
soluție rămasă a fost acoperirea cu ma-
terial pietros a gropilor din carosabil, 
până la asfaltarea efectivă a tuturor 
kilometrilor de carosabil. Operațiunea 
s-a desfășurat de-a lungul a zeci de 
km de străzi și se speră ca cel puțin o 

perioadă de timp să ofere condiții mai 
bune pentru tra� cul auto.

Tot cu privire la lucrările recente de 
pietruire străzi, în urmă cu doi ani a fost 
asfaltat drumul până la cimitirul cato-
lic de lângă gară. Puțini știu că după 
cimitirul catolic există și un cimitir ne-
oprotestant la care se ajungea destul 
de greu pe vreme ploioasă . Greșeala 
a fost recent îndreptată,  cele câteva 
sute de metri de drum de pământ au 
fost pietruite.  Aceeași operațiune s-a 
executat și pentru cimitirul neoprotes-
tant din Caporal Alexa. 

Continuă strădania autorităților 
pentru  a oferi elevilor condiții cât mai 
bune pentru desfășurarea procesului 
de învățământ. În ultimii ani au fost 
investite sume uriașe de bani pentru 
renovarea și modernizarea clădirilor 
școlare. Cu atât mai mult cu cât une-
le dintre acestea nu mai fuseseră nici 
măcar vopsite de zeci de ani. Este și 
cazul clădirii de pe strada Ghioceilor nr 
31. Anul trecut au fost renovate total 
grupurile sanitare și s-au făcut lucrări 
de întreținere și modernizare în interi-
or, iar recent au fost � nalizate lucrările 

de legare la canaliza-
re (lucrare executată 
concomitent la toate 
clădirile liceului teh-
nologic). În prezent 
au fost înlocuite ve-
chile ferestre cu al-
tele de tip termopan 

atât la clădirea de pe strada Ghioceilor 
cât și la clădirea de pe strada Muncii nr 
56, care adăpostește clasele cu predare 
în limba germană. 

Se lucrează în continuare la izolarea 
termică și amenajarea faţadei  clădirii 
de pe strada Ghioceilor și la refacerea 
interioarelor la corpul de clădire II al 
Liceului Tehnologic.  

La recenta recti� care bugetară, con-
siliul local a acordat învățământului un 
plus de 194 000 lei. O parte din sumă 
este destinată pentru plata drepturilor 
salariale câștigate în instanţă de către 

sindicatele din învăţământ, însă o altă 
sumă va acoperi cheltuielile cu insta-
laţia de apă și piese sanitare la liceul 
tehnologic și alte lucrări la clădirile 
mai sus amintite. La Școala „Șt. Augus-
tin Doinaș” a fost deja virată suma ne-
cesară pentru schimbarea cazanelor de 
încălzire centrală.

Elevii merită mai mult


