
Sântana a avut în acest an o 
seară de Halloween specială, 
o seară în care măștile și per-
sonajele de basme au poposit 
la Căminul Cultural din Satu 
Nou. Acesta este locul unde 
în seara de vineri 1 noiem-
brie Halloween-ul a fost la el 
acasă. Am avut plăcerea de 
a vedea costumații care mai 
de care mai inspirate, per-
sonaje din povești, zâne, feți 
frumoși și multe vrăjitoare și 
văjitori. O seară de poveste 
cu personaje captivante.

Duminică, 10 noiembrie, credincioșii Parohiei Ortodo-
xe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Caporal Ale-
xa, au sărbătorit cea de-a 222-a aniversare de la ridicarea 
bisericii din sat. Evenimentul are loc în preajma sărbătorii 
Sfinților Arhangheli, ocrotitorii acestei Biserici.
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Atunci când e vorba de a populariza realizările pe 
care le avem în oraş am întotdeauna o anumită re-
ţinere. Mi s-a reproşat că în ziarul local sunt trecute 
prea puţine dintre realizări. Poate că este adevărat. 
La fel de adevărat este că marea parte a lucrărilor 
sunt pornite în vară, iar la unele se lucrează încă şi 
în prezent. Sunt obiective mari care au necesitat 
timp pentru pregătire, licitaţii etc. Marea majorita-
te au fost făcute la cererea oamenilor.

Consider că tot ceea ce facem ţine de normalita-
te. Şcoala Sfânta Ana nu a mai fost renovată de 13 
ani, de când fostul director al şcolii din aceea peri-
oadă, a zugrăvit ultima dată exteriorul şi a reparat 
acoperişul. Şcoala Sfânta Ana îmbracă anul acesta 
şi la propriu şi la figurat o haina nouă. S-a reparat 
acoperişul întrucât de câţiva ani buni ploua în sălile 
de clasă. Se face izolarea termică cu plăci de polisti-
ren expandat de 10 cm şi se zugrăveşte cu tencuia-
lă decorativă. În acelaşi timp s-a reparat şi parche-
tul în câteva din sălile de clasă de la etajul II, care 
urmează să fie şi zugrăvite.

Un alt mare obiectiv este clădirea principală a Li-
ceului Tehnologic. Aceasta v-a întâmpina şi ea fri-
gul termoizolată, tencuită şi cu acoperişul refăcut. 
Se lucrează şi la noua hală de lactate de la piaţă.

De asfaltat, am asfaltat doar străzile pe care nu 
s-a lucrat la canalizare: Crişana, Cloşca, M. Viteazul 
(în spatele pieţei), de la Gară până pe str. Teiului şi 
de la str. Ghioceilor până la cimitirul catolic. În pre-

zent se pietruiesc drumurile în partea din Comlăuş 
cea mai defavorizată. Sunt lucrări care nu se puteau 
face mai devreme de introducerea canalizării pe 
aceste străzi. Însă acum se lucrează de zor pe stră-
zile: Poetului, Crinului 1 şi Crinului 2, Romanţei şi în 
capătul străzilor A. Vlaicu, Zefirului şi Griviţa. În car-
tierul rezidenţial au fost amenajate prin pietruire 
trei străzi pentru ca beneficiarii loturilor de pământ 
să poată să-şi înceapă construcţia caselor.

În aceste condiţii, marele câştigător de anul aces-
ta este satul Caporal Alexa. Dacă până mai ieri, nu 
avea un „centru” propriu zis, acum, depozitul de 
moloz şi gunoaie din mijlocul satului s-a transfor-
mat într-un frumos parc, cu bănci, locuri de joacă 
pentru copii, alei şi zonă verde prevăzută cu sistem 
de irigaţie automat. Tot în acel loc, cu fonduri alo-
cate pe ultima sută de metri, este aproape finalizat 
şi primul terenul de sport multifuncţional cu gazon 
sintetic din Sântana, teren care poate fi omologat 
pentru diverse competiţii sportive. Sper ca tinerii 
din sat, şi nu numai, să se bucure din plin de ele. 
La biserică şi la şcoală s-au amenajat parcări auto 
moderne.

Sper ca la fel de mulţumiţi să fie şi cetăţenii care 
locuiesc la marginea satului: ultimii 4,6 km de dru-
muri nemodernizate au fost pietruiţi, iar de acum 
înainte copiii pot veni curaţi pe pantofi la şcoală.

Nu am uitat de ştrand, de piața pentru animale, 
de asfaltarea drumurilor din Sântana, de trotuare 
etc., rămase în aşteptare din motive obiective ce ţin 
de birocraţie, de legea 165/2013, de bani.

Sunt proiecte la care încă se lucrează: o nouă sta-
ţie de benzină şi gaz pentru butelii, un nou sediu de 
bancă, asfaltarea a 8 km de străzi prin ajutor guver-
namental, apa şi canalizarea în Caporal Alexa, ex-
tinderea canalizării în Sântana pe străzile omise în 
proiectul făcut în 2008, zona industrială de lângă 
drumul naţional Arad-Oradea.

Vreau să vă asigur că încet dar sigur, lucrăm pen-
tru interesele cetăţenilor şi că vom realiza toate 
obiectivele pe care ni le propunem împreună. 

Primar, Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Stimați cetățeni,

ediția anului 2013

a poposit  și  la Sântana

Și anul acesta, Balul Bobo-
cilor a reprezentat cel mai 
important eveniment al 
proaspeților liceeni. Vineri 
15 noiembrie, cu începere 
de la ora 20:00, în sala festivă 
a Liceului Tehnologic Sân-
tana toți liceenii s-au adunat 
cu mic cu mare pentru a-și 
susține favoriții în cursa pen-
tru titlurile de MISS și MIS-

TER Boboc 2013. Anul acesta 
au participat 7 perechi, re-
spectiv: Pleșa Andreea și Jo-
san Mădălin, Miscoi Andrada 
și Cătană Bogdan, Nemeth 
Ana și Bota Cosmin, Iorga 
Alina și Jager Claudiu, Mateș 
Nicoleta și Gancea Răzvan, 
Trif Simona și Ujoc Bogdan, 
Palcu Oana și Coman Simion.
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Balul Bobocilor

Spectacolul de Halloween

Sărbătoarea Hramului
Bisericii Ortodoxe 
din Caporal Alexa
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În ziua 
hramului, credincioșii au 
venit cu mic cu mare la 
Sfânta Liturghie ca să-I 
mulțumească lui Dumne-
zeu pentru toate binefa-
cerile revărsate asupra sa-
tului lor, dar și să înalțe 
rugăciuni pentru dobân-
direa milei Sale și de acum 
înainte. După cum s-a citit 
și în Sfânta Evanghelie din 
această Duminică, a XXV-
a după Rusalii, când po-
menim și fapta de miloste-
nie a bunului samarinean, 
credincioșii s-au reîntâl-
nit după amiază la bise-
rică unde au primit și ei 
tămăduire trupească și su-
fletească prin Sfânta Taină 
a Maslului. Sfânta Taină 
a fost săvârșită de un so-
bor de nouă preoți, după 
numărul cetelor îngerești. 
Răspunsurile la Sfânta Li-

turghie și la Sfântul Mas-
lu au fost date de corala 
„Sfinții Arhangheli” a pa-
rohiei, condusă și pregăti-
tă de dirijorul prof. Grecu 
Pavel. 

Pentru cea de-a cincea 
ediție a „Sărbătorii Înge-
rilor” - Hramul Bisericii - 
corul de copii „Îngerașii” 
condus de preotul paroh 
Gabriel C. Mariș, au oferit 
celor prezenți un buchet 
de 10 cântece „angelice”. La 
finalul programului, preo-
tul paroh a adus cuvinte 
de mulțumire tuturor pen-
tru prezență și a mulțumit 
celor care au contribuit la 
buna desfășurare a hra-
mului. Așa cum a obișnuit 
și până acum, parohul 
a înmânat diplome de 
mulțumire pentru parti-
cipare la sărbătoarea satu-
lui și un simbol al ediției 

hramului, coralelor 
„Îngerașii” și „Sfinții 
Arhangheli” ale paro-
hiei, dar și D-lui pri-
mar Tomuța Dani-
el, primarul Orașului 
Sântana, care a fost 
alături de enoriași, 
din toate punctele de 
vedere, la această săr-
bătoare a lor.

După Sfântul Mas-
lu, soborul și distinșii 
„goști” (cum se spu-
ne în sat oaspeților) 
s-au întâlnit la Cen-
trul Cultural Pasto-
ral „Sfântul Ioan Ru-
sul” din parohie unde 
a avut loc întâlnirea lunii 
noiembrie a Cercului Pas-
toral Misionar Sântana. 
La această întâlnire, pre-
otul paroh a susținut re-
feratul „Tineri pentru Bi-
serică și Biserica pentru 

tineri”. Discuțiile pe tema-
tica cercului și a hramu-
lui, s-au încheiat cu agapa 
frățească.

De la ora 18, la Căminul 
Cultural din localitate a 
avut loc, prin grija Primă-

riei Sântana, un pro-
gram artistic cu interpreți, 
formații și ansambluri de 
joc popular tradițional.

Pr. cons. 
Gabriel C. Mariș

La inițiativa preacucer-
nicilor Preoți Nicolae Por-
colean și Nicolae Rădules-
cu, de la Parohia Comlăuș, 
Înaltpreasfinția Sa a fost 
invitat să binecuvinteze 
lucrările de restaurare ex-
terioară și înfrumusețare 
ce s-au săvârșit în ultimii 
ani în biserica parohiei cu 

hramul Înălțarea Domnu-
lui. Astfel, în dimineața zi-
lei de duminică, 3 noiem-
brie, soborul de preoți 
în frunte cu Preaonora-
tul Părinte Protopop Fla-
vius Petcuț și mulțimea de 
credincioși l-au întâmpi-
nat pe Chiriarh la intrarea 
în sfântul locaș.

După slujba de sfințire, a 
urmat Dumnezeiasca Li-
turghie, alături de sobo-
rul slujitor fiind o mare 
mulțime de credincioși, 
precum și oficialitățile 
orașului.

La sfârșitul Sfintei Li-
turghii, pentru oste-
nelile întreprinse întru 
înfrumusețarea locașului 
de cult, PC Pr. Nicolae Ră-
dulescu a primit prin hi-
rotesie distincția de ico-
nom. În cuvântul de 
mulțumire, acesta a expri-
mat bucuria pe care o re-
simt credincioșii și sluji-
torii acestei parohii prin 

această vizită arhierească: 
„Vom trece în calendarul 
de suflet data de 3 noiem-
brie  ca și în anii următori 
să retrăim această mare 
bucurie duhovnicească, 
bucuria vizitei ierarhului 
nostru”. Ca mărturie a ce-
lor arătate, preoții parohi-
ei i-au oferit Arhiepisco-
pului o icoană cu chipul 

Maicii Domnului, un vo-
lum din opera Sf. Vasile 
cel Mare și un frumos bu-
chet de flori. Răspunsurile 
la Sf. Liturghie au fost date 
de corul ,,Nicolae Ştefu” al 
parohiei, condus de prof. 
Melania Vuin.

Prof. Melania Vuin
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Sărbătoarea Hramului
Bisericii Ortodoxe din Caporal Alexa

Bucurie mare şi slujire arhierească în parohia Comlăuş

Spectacolul artistic, organizat de Primăria Orașului Sânta-
na cu ocazia Hramului Bisericii Ortodoxe, s-a bucurat de o 
prezenţă copleșitoare de spectatori. Cu ocazia acestui eve-
niment, au evoluat trei ansambluri folclorice (Busuiocul din 
Sântana, Flori din câmpie din Giarmata Vii și Doina Cri-
șului din Ineu), care au adus în faţa publicului, frumuse-
ţea costumelor populare și a dansurilor din mai multe zone 
ale ţării. De asemenea cântece autentice și de petrecere au 
încântat publicul prezent prin glasul interpreţilor: Lavinia 
Borteș, Roberta Lup, Paula Hexan, Andreea Proţiuc, Gior-
giana Lipovan, Simion Coman, Nicoleta Buburuzan, Cris-
tian Spoială, Ramona Sarchiz, Milena Ţaran, Ciprian Pop, 
Gabi Bârsăuan, Florin Budău, instrumentistul Mircea Stan-
ciu, grupul vocal Ineuanii și Ştefan Muntenaș. Seara s-a în-
cheiat cu un frumos bal în compania formaţiei Gabi Bârsă-
uan.

Inspector principal, Rozalia Pașca

Spectacol folcloric, organizat 
cu ocazia Hramului Bisericii 
Ortodoxe din Caporal Alexa
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De ce o firmă a primăriei?
Ideea de a înfiinţa o firmă sub 

autoritatea Consiliului Local, a 
apărut imediat după câştigarea 
alegerilor. Principalul scop pe 
care ni l-am propus a fost acela de 
a reduce la maximum cheltuielile 
de la bugetul local. Costurile unei 
lucrări executate de către o firmă 
controlată direct sunt mult mai 
mici comparativ cu cele ale unei 
firme de pe piaţă. În plus, printr-
o ordonanţă de urgenţă dată de 
guvern în anul 2009, ocuparea 
posturilor vacante din instituţiile 
publice a fost blocată la un nivel 
de “pleacă şapte, vine unul”, ast-
fel primăria ajunsese în situaţia de 
a se baza pe patru muncitori pen-
tru rezolvarea nevoilor oraşului. 
S-a pensionat zidarul, nu mai 
puteam angaja pe altcineva. Dacă 
pleca şi tractoristul, am fi stat cu 

tractorul încuiat în garaj. Tocmai 
de aceea, înfiinţare acestei firme 
a fost gândită şi ca o măsură de 
prevedere împotriva riscului de a 
nu bloca activitatea primăriei.     
Cu siguranţă că aşteptaţi  şi 

alte beneficii?
În primul rând a fost esenţial 

ca această societate să devină 
rentabilă, pentru că ea nu este 
susţinută prin bani de la bugetul 
local. Are acelaşi statut ca orice 
altă firmă: dacă este rentabilă 
merge înainte, dacă nu, se în-
chide. În final însă, câştigul va 
fi tot al oraşului. Deocamdată 
15 oameni şi-au găsit un loc de 
muncă pentru a-şi întreţine fami-
liile; a început renovarea caselor 
de stat, care la urma urmei sunt 
averea oraşului, şi de care nu s-a 
mai îngrijit nimeni de ani buni. 
Ne-am gândim şi la întreţinerea 

oraşului, la susţinerea unităţilor 
şcolare etc. 
Puteţi să ne daţi un exemplu?
Cel mai elocvent exemplu prin 

care putem oglindi intenţia de a 
veni în sprijinul cetăţenilor, este 
cel al şcolii gimnaziale „Ştefan 
Augustin Doinaş” din Caporal 
Alexa. În semestrul doi al anului 
şcolar trecut s-a eliberat postul 
de îngrijitor, iar pentru că legea 
nu permitea angajarea altei per-
soane, părinţii elevilor au plătit 
din propriul buzunar salariul unei 
femei de serviciu.  Prin interme-
diul Primvest Consult SRL, ne-
am preocupat noi de asigurarea 
condiţiilor normale de igienă şi de 
curăţenie pentru copiii din Capo-
ral Alexa. Bineînţeles, urmează ca 
la deblocarea posturilor, acesta să 
fie ocupat de un angajat înscris pe 
statul de plată al unităţii şcolare.   
Ce alte detalii ne mai puteţi da?    
Un amănunt peste care nu ar fi 

corect să trec, este acela că, în mo-
mentul în care s-a pus în discuţie 
înfiinţarea unei firme a primăriei, 
pentru scopurile precizate mai 
sus, am avut surpriza să aflăm că 
primăria era deja asociat unic al 
unei societăţi comerciale încă din 
anul 2008, însă aceasta era fără 
nici un fel de activitate. Astfel 
că noi am preluat-o, am pus-o pe 
picioare, iar în iunie 2013, printr-
o Hotărâre a Consiliului Local am 
numit un administrator, în per-
soana domnului inginer Costică 
Gabăr, un om cu experienţă atât 
în administraţia locală cât şi în 
domeniul construcţiilor.  Ne-am 
bazat încă de la început pe unul 
dintre cei mai buni meseriaşi 
de pe piaţa locală, în domeniul 
acoperişurilor, pe care nu mă sfi-
esc să-l numesc, este vorba de 
domnul Pavel Neag.  De aici, mai 
multe informaţii ar fi bine să le 
aflaţi direct de la firmă.

Care au fost primii paşi ai 
Primvest Consult?
Iniţial societatea a demarat acti-

vitatea cu un număr de 10 mun-
citori calificaţi pe diferite dome-
nii: zidari, instalatori, finisori, 
dulgheri şi fierar betonişti, pre-
cum şi un număr de doi muncitori 
necalificaţi, care au avut şi au ca 
principală activitate, amenajarea 
spaţiilor verzi. Astăzi societatea 
are un număr de 15 persoane care 
desfăşoară activităţile enumerate 
mai sus, atât către terţe persoane 
cât şi diverse lucrări primite de la 
Consiliul Local. Încadrarea per-
sonalului s-a făcut prin concurs, 
în funcţie de domeniile de activi-
tate ale societăţii şi de pregătirea 
profesională a celor care s-au 
prezentat la interviu şi la proba 
scrisă. 
Deşi funcţionează de doar 

şase luni, puteţi spune că este 
rentabilă?
Este adevărat că la demararea 

activităţii unii dintre consilieri 
locali au privit cu îndoială acest 
demers, considerând că societa-
tea nu are sorţi de izbândă, însă 
deocamdată activitatea noastră 
este rentabilă şi înregistrează 
profit.
Într-o vreme în care multe 

firme se închid, cum  aţi  reuşit  
să deveniţi rentabili?
În general, reuşita unui societăţi 

ţine de un bun management, dar 

nu numai. Este un cumul de fac-
tori care intervin, de la conducerea 
primăriei până la echipa cu care 
se lucrează, alături bineînţeles de 
factorii economici şi sociali loca-
li. Se pare că până în prezent toţi 
aceşti factori au lucrat în favoarea 
noastră. Eu, ca administrator, tre-
buie să recunosc că a fost un act 
de curaj din partea conducerii 
primăriei de a înfiinţa o firmă, aşa 
cum bine sună întrebarea, într-o 
vreme în care supravieţuirea pe 
piaţa muncii este destul de grea. 
Pentru noi este vital să executăm 
toate activităţile prevăzute în actul 
constitutiv al societăţii la timp şi 
de bună calitate. Aceasta e o cheie 
a succesului.  Îmbucurător este şi 
faptul că marea parte a lucrărilor 
efectuate au ca beneficiar mediul 
privat, nu consiliul local.  
Aveţi şi alte atuuri?
Angajaţii societăţii sunt buni 

meseriaşi şi sunt recunoscuţi nu 
numai pe piaţa muncii locale.     
Am executat lucrări şi în alte 
localităţi din judeţ, deşi ca firmă 
nu suntem încă foarte cunoscuţi. 
Însă, repet, de la seful de echipă 
până la muncitori, sunt cu toţii re-
sponsabili şi conştienţi de rolul şi 
sarcinile de serviciu pe care le au, 
încercând  să se autodepăşească. 
Interesul pe care fiecare angajat 
îl recunoaşte la firmă, va asigura 
bunul mers al firmei şi un loc de 
muncă pentru fiecare din ei fără a 

fi nevoiţi să facă naveta. 
Care este situaţia economică în 

momentul de faţă?
Calitatea lucrărilor aduce singură 

clienţi şi face singură reclamă. Am 
primit multe cereri atât din partea 
persoanelor fizice cât şi juridice, 
astfel încât am fost nevoiţi, alături 
de un efort fizic intens, să fa-
cem şi o programare judicioasă a 
lucrărilor pentru a putea satisface 
toate solicitările. 
Până la această dată s-au obţinut 

venituri însumând 143.335 lei, 
având în derulare facturi neîn-
casate de aproximativ 150.000 lei.
Perspective pentru anul viitor
Întrucât în activităţile pe care 

le desfăşurăm frigul nu este al-
iatul nostru, vom executa lucrări 
interioare precum şi la nevoie 
activităţi solicitate de către con-
ducerea primăriei. Ne referim 
aici inclusiv la deszăpezire dacă 
este cazul. Ca administrator al 
societăţii, încă de la început am 
considerat că activităţile din 
actul constitutiv sunt căutate, şi 
dacă într-un interval de numai 6 
luni am obţinut beneficii, suntem 
siguri că şi pe viitor avem locul 
asigurat pe piaţa muncii. Intenţia 
noastră este să desfăşurăm şi alte 
activităţi de exemplu branşarea la 
instalaţiile de alimentare cu apă şi 
canalizare, racorduri la instalaţiile 
de gaze, pentru care avem munci-
tori calificaţi, deratizare etc. Toate 
acestea vor conduce în final la 
creşterea numărului de angajaţi 
din localitate. Primii paşi au fost 

făcuţi deja.
Cum staţi cu baza materială?
Orice început de drum e an-

evoios, iar activitatea a început 
aproape de la zero. Consiliul Lo-
cal a creditat societatea cu suma 
de 35.000 lei, pentru demararea 
activităţii. Ni s-a oferit un sediu 
generos, în clădirea primăriei şi 
primul instrument pentru tuns 
iarba: un trimer (o cositoare pen-
tru spaţii verzi) cu care am şi in-
tervenit imediat întrucât oraşul e 
mare şi angajaţii primăriei nu mai 
făceau faţă. În prima lună angajaţii 
au lucrat cu uneltele personale, 
aduse de acasă: mistrii, dreptare, 
ciocane, maşini de găurit, beton-
iere etc. Mai mult, au fost situaţii 
în care şi-au pus şi propriile au-
toturisme în folosul firmei. Când 
societatea a început să-şi consoli-
deze activitatea, obţinând primele 
venituri, în funcţie de nevoi s-au 
cumpărat: betonieră, roabe, cosi-
toare, drujbă, flex etc. Muncitorii 
dispun de echipament de protecţie, 
iar pe timpul verii, conform legii, 
s-a oferit apă minerală. 
Nu în ultimul rând, aş vrea să 

apreciez intenţia pe care domnul 
primar o are, şi sper să obţină şi 
aprobarea consiliului local, aceea 
de a ne da spre folosinţă, o maşină 
pentru transportul materialelor şi 
al sculelor. Este vorba de o Dacie 
Break, care stătea nefolosită de 
ani buni în subsolul primăriei.
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de vorbă cu domnul primar Daniel Tomuța

de vorbă cu domnul Costică Gabăr, 
administrator al societății Primvest SRL

Despre „PRIMVEST CONSULT SRL” - societate din subordinea primăriei



Pentru asfaltarea străzilor, s-a aplicat 
o fundaţie de piatră spartă 15 cm şi un 
strat de mixtură asfaltică de 6 cm. Au 
fost finalizate: strada Crişana, strada 
M. Viteazu - între străzile Câmpului şi 
Căprioarei , strada Gării până la strada 

Teiului. Mai mult decât atât nu s-a pu-
tut interveni anul acesta din cauza lu-
crărilor de canalizare.

Pentru a facilita accesul către cimiti-
rul catolic din capătul străzii Ghioce-
ilor, a fost asfaltat drumul până la in-
trarea în cimitir şi a fost amenajată o 
parcare de aproximativ 200 mp.

  SÂNTĂNEANUL
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S-au realizat obiective importante în Sântana

Asfaltări străzi

Parcul din Caporal Alexa

Pietruire drumuri de pământ Comlăuş

Achiziţionarea unui utilaj PRB şi a unui buldoexcavator

Reparaţii importante la 
instituţiile de învăţământ

În cursul acestui an, printr-o 
gestionare corectă a banilor pu-
blici s-a reușit implementarea 
unui program de modernizare 
a orașului prin demararea unor 
investiții în diverse sectoare im-
portante pentru comunitățile lo-
cale. Ne bucură faptul că putem 
vorbi de lucruri pozitive atât în 

Sântana, cât și în Caporal Alexa, 
că s-au realizat o serie de obiec-
tive importante pentru dezvol-
tarea orașului. Se poate constata 
faptul că la nivelul administrației 
locale există preocupare pentru 
modernizarea orașului și că se iau 
în considerare de fiecare dată ne-
voile întregii comunități locale.

De ani buni locuitorii satului 
se obişnuiseră cu depozitul de 
moloz, pământ şi gunoi, din 
mijlocul satului.

Începând din acest an zona 
respectivă s-a transformat ra-
dical. În locul vechii gropi de 
gunoi, s-a amenajat un fru-
mos parc care se întinde pe o 
suprafaţă de 2.100 mp. Au fost 
montate băncile, locurile de 
joacă şi stâlpii de iluminat. De 
asemenea au fost tăiaţi pomii 
care reprezentau un pericol şi, 
în locul acestora, au fost plan-
taţi pomi ornamentali.

Parcul are o instalaţie de iri-
gat automată pentru  a păstra 
gazonul verde pe perioada ve-
rii. În cel mai scurt timp se va 
instala şi sistemul de suprave-
ghere video.

Pentru anul viitor prevedem 
extinderea locurilor de joacă 
cu alte piese, inclusiv monta-
rea unor mese pentru tenisul 
de masă.

Singura noastră rugămin-
te este să se aibă grijă de acest 
parc, pentru a ne putea bucura 
pe deplin şi cât mai mult timp 
de el.

Am promis cetăţenilor din cartierul 
cel mai defavorizat al oraşului, ne refe-
rim la Comlăuş, că imediat după intro-
ducerea canalizării vom pietrui dru-
murile de pământ. Prin urmare, s-au 
pietruit aproape 2,6 Km de străzi, pe o 
lăţime de 4-5 m, în funcţie de situaţie, 
cu fundaţie de balast şi 20 cm de piatră 
spartă. Vorbim despre: Strada Bujoru-
lui -240 m, Strada Aurel Vlaicu - 250 
m, Strada Crinului I - 400 m, Strada 

Crinului II - 400 m, Strada Romanţei 
-400 m, Strada Zefirului - 450 m, Stra-
da Griviţa redută - 450 m.

Nu vrem să spunem că era şi cazul, 
însă timpul ploios şi iarna sunt pe 
aproape, iar pe străzile respective nu 
se mai putea intra cu maşina, nu se 
putea ridica gunoiul sau, în caz de pe-
ricol, nu se putea interveni cu ambu-
lanţa sau cu maşina de pompieri.

Printre obiectivele de mare priorita-
te pe care conducerea primăriei le are 
permanent în vedere este şi cheltuirea 
cu chibzuială a banului public. Pornind 
de la acest considerent şi având în ve-
dere volumul mare de lucrări preconi-
zate pentru anul viitor, inclusiv lucrări 
pentru deszăpezirea oraşului, în urma 
unei hotărâri a Consiliului Local, pri-
măria şi-a sporit baza materială cu un 
buldoexcavator şi cu un utilaj PRB (na-
celă cu braţ ridicător până la 14 m înăl-
ţime). 

Ideea achiziţionării acestor utilaje a 
prins contur în primăvara acestui an, 
atunci când pentru închirierea unui 
utilaj asemănător s-a plătit suma de 100 
lei/oră.

Începută în luna septembrie, 
reabilitarea corpului I de clă-
dire a Liceului Tehnologic, a 
constat în izolarea termică ex-
terioară şi refacerea totală a 
acoperişului la clădirea prin-
cipală. Lucrarea, este aproa-
pe identică cu cea executată la 

Şcoala „Sfânta Ana”, respectiv 
anveloparea corpului de clădi-
re cu polistiren expandat de 10 
cm grosime şi aplicarea unui 
strat exterior de vopsea struc-
turată. În ce priveşte acoperi-
şul liceului, s-a reparat şarpan-
ta deteriorată şi s-a procedat la 
înlocuirea totală a ţiglei de pe 
clădire.

Apreciem iniţiativa directo-
rului liceului, profesorul Mir-
cea Căruntu, care a avut o în-
tâlnire cu toţi profesorii şi 
elevii şcolii, cărora le-a trans-
mis rugămintea de a păstra 
şi întreţine în mod civilizat 
această investiţie.

Lucrările de reabilitare termi-
că la clădirea principală a şcolii 
gimnaziale „Sf. Ana” au con-
stat în izolarea termică exteri-
oară a corpului de clădire şi în 
reabilitarea terasei (refacerea 
acoperişului). 
Izolarea termică s-a făcut 

prin anveloparea cu  polisti-
ren expandat de 10 cm grosi-
me, peste care s-a aplicat un 
strat de vopsea structurată. Cu 
această ocazie au fost schimba-
te şi pervazurile de la toate fe-
restrele.

În ce priveşte reabilitarea tera-
sei, aceasta a fost dezvelită, în-
depărtându-se stratul de zgură 
folosit ca izolant la construcţia 
şcolii în anul 1974. A fost apli-
cate apoi noile straturi de ter-

moizolaţie cu polistiren extru-
dat peste care s-a turnat  o nouă 
şarpantă şi hidroizolaţie. 

Lucrările au început în luna 
septembrie şi sunt aproape de 
final, astfel încât, de Moş Nico-
lae şcoala va fi mai frumoasă 
ca niciodată. Rămâne doar ca 
elevii să aprecieze această rea-
lizare deosebită şi să aibă gri-
jă de ea. 

La Școala Generală Sfânta Ana

La Liceul Tehnologic Sântana
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S-au realizat obiective importante în Sântana
Terenul sintetic de sport 

din Caporal Alexa

Extinderea pieței agroalimentare

Lângă parcul din Caporal 
Alexa, pentru a întregi zona 
de recreere şi distracţie, s-a 
construit un teren de sport 
multifuncţional. 

Construită după un sistem 
modern, suprafaţa de joc este 
artificială, acoperită cu nisip 
cuarţos şi granule de cauciuc. 

Terenul este împrejmuit cu un 
gard de 7 m înălţime şi va fi 
destinat desfăşurării orelor de 
sport pentru elevii de la Şcoa-
la Gimnazială „Ştefan Augus-
tin Doinaş” din Caporal Ale-
xa sau închirierii pentru cei 
care vor să-l folosească în tim-
pul liber. 

Unul dintre obiectivele pe 
care ni le-am propus pentru 
simplificarea vieţii cetăţeanu-
lui este unificarea pieţelor. 

Deocamdată a fost extin-

să hala pieţei  agroalimentare, 
urmând ca aici să fie comer-
cializate şi produsele lactate, 
care în momentul de faţă sunt 
vândute în hala din centrul 
oraşului.

După ce încetează efectul Le-
gii 165/2013 (ianuarie 2014), 
lege care  împiedică folosi-
rea păşunii pentru amenaja-
rea pieţei de animale, ne pro-
punem înfiinţarea unei pieţe 
comune de cereale şi anima-
le, într-o locaţie pe care o vom 
stabili ulterior.

Pe 14 octombrie 2011, în 
ziua cuvioasei Paraschiva 
s-a pus piatra fundamentală 
pentru capela din cimitirul 
ortodox Sântana I. Construc-
ţia acesteia a durat doi ani şi 
a fost susţinută financiar de 
către credincioşii parohiei, de 
către Consiliul Local Sântana 
şi de către diverşi sponsori. 
Întregul edificiu a costat peste 
100.000 lei.

Remarcăm că în 3 noiembrie 
2013, Înalt Preasfinţitul dr. Ti-
motei Seviciu, Arhiepiscop al 
Aradului a săvârşit slujba de 
sfinţire a capelei cu Hramul 
Cuvioasa Maică Paraschiva. 
În cuvântul său, Înalt Prea-

sfinţia Sa a spus că: “…biserica 
aceasta va fi folosită nu doar 
ca o capelă mortuară ci şi ca 
loc de slujire a Sfintei Jertfe, 
la anumite momente din anul 
bisericesc, având rolul de a 
mijloci rugăciuni de iertare 
pentru cei răposaţi în prive-
ghere…”.

Au participat la slujbă un nu-
măr mare de credincioşi, pre-
oţi din oraş şi din împrejurimi 
precum şi protopopul Aradu-
lui, Flavius Petcuţ.

Mulţumim tuturor celor care 
au fost alături de noi la con-
strucţia acestei capele. 

Preot Eftimie Dobrean

A fost sfințită prima capelă din oraş

Drumuri şi curent în cartierul rezidențial

VOCEA CETĂȚEANULUI!

Conform Legii 15/2003, privind spri-
jinul acordat tinerilor pentru constru-
irea unei locuinţe proprietate perso-
nală, începând cu anul  2011,  în zona 
Bornăzăl a fost proiectată înfiinţarea 
unui cartier rezidenţial, prin atribuirea  
a 52 de parcele de teren, fiecare cu o 
suprafaţă de 400 mp. 

Pentru a veni în sprijinul beneficiari-
lor acestei legi, au fost amenajate prin 
pietruire trei străzi cu o lungime de 
700 m, cu rigole pentru scurgerea apei 
şi stâlpi pentru alimentarea cu energie 
electrică.

Celor care îşi încep construcţia casei, 
le dorim spor la treabă.

Am dorit să aflăm și părerea cetățenilor cu 
privire la recentele lucrări de modernizare 
derulate pe raza orașului Sântana. De aceas-
tă dată ne-am adresat cetățenilor din Caporal 
Alexa, având în vedere că în această localitate 

s-au executat lucrări importante de moderni-
zare: teren sintetic nou, parc amenajat, străzi 
pietruite, parcare pavată la biserică. Toate, 
obiective realizate în acest an.

Vă redăm mai jos opiniile câtorva cetățeni.

Mă bucur să văd că în Caporal Ale-
xa încep să se mişte lucrurile. Acum 
cu noul parc, terenul multifuncțional 
şi toate celelalte investiții, Caporalul 
prinde contur. Terenul va fi un loc de 
agrement deosebit şi parcul este în fi-
ecare zi plin de copii. Sunt încântat 
că se fac investiții de mare valoare.

Mă bucur tare mult că acum au şi 
copiii un loc amenajat unde să se joa-
ce. Parcul este plin în fiecare zi când 
aceştia ies de la şcoală. Până nu s-a 
amenajat acest parc, locul era plin 
de ciori, din cauza cărora nu puteam 
dormi în unele nopți. 

Primarul are toată stima mea pen-
tru toate aceste investiții în Caporal 
Alexa.

Toate aceste investiții sunt de bun 
augur. De fiecare dată este loc şi de 
mai bine. Caporalul are mare nevo-
ie de canalizare şi cred că aceasta ar fi 
una din prioritățile viitoare. Mă bu-
cur mult pentru că în sfârşit condu-
cerea Sântanei îşi dă interesul şi pen-
tru Caporal Alexa.

Actuala conducere, într-un an jumă-
tate a făcut mai mult pentru noi decât 
au făcut toți ceilalți la un loc în 20 de 
ani. Avem un parc frumos, avem par-
carea de la biserică, trotuare şi multe 
altele. Îl felicit pe domnul primar pen-
tru cum se ocupă de Caporal Alexa. 
Avem mare încredere în el şi sperăm 
că ne va susține şi pe viitor.

Pac Gheorghe

Zava Floarea

Mămureanu Cornelia

Igreț Teodor



Primăria Oraşului Sântana, or-
ganizează duminică 1 decembrie, 
festivităţi dedicate Zilei Naţionale 
a României.

Programul va avea loc în faţa 
primăriei, cu începere de la orele 
10:30, după cum urmează: arbora-
rea drapelului naţional, program 
de cântece şi poezii  patriotice, 
hora unirii, paradă şi depuneri de 

coroane la Monumentul Eroilor 
din Comlăuş.

Vă invităm să participaţi la acest 
important eveniment. De aseme-
nea, Primăria Oraşului Sântana 
încurajează gesturile patriotice ale 
cetăţenilor, mulţumindu-le celor 
care arborează drapelul tricolor la 
case.

Inspector, Rozalia Paşca
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Ediţia din acest an a fost organi-
zată de Clubul Sportiv Municipal 
Arad şi a avut ca temă:  Perseve-
renţa.

Judoka din Sântana împreună 
cu profesoara lor au contribuit ca 
această tradiţie, să fie dusă mai de-
parte, astfel ca să - şi poată păstra 
locul de cinste în ierarhia naţiona-
lă a sportului românesc şi nu nu-
mai, să poată oferi în continuare 
bucurii suporterilor fideli şi iubi-
torilor de sport în general.

Ziua de 28 octombrie a fost 
aleasă de Preşedintele Federației 
Internaționale de Judo, Marius L. 
Vizer. 28 octombrie, ziua de naş-
tere a lui Jigoro Kano, fiind o zi 

anuală de conştientizare cu privi-
re la judo, o zi pentru toţi judoka 
din întreaga lume. Toate cluburile, 
federaţiile Naționale şi uniunile 
Continentale Îngrijire vor eviden-
ţia măreția Judo-ului.

La Baza succesului stau factori, 
precum: voința puternică de a 
nu te da bătut în fața eşecurilor, 
dorința puternică de a înfăptui cu 
adevărat ceea ce îţi doreşti, a lup-
ta şi îndeplini visurile, motivaţia, 
gândirea pozitivă de a nu renun-
ţa până nu ţi - ai atins obiectivele, 
disciplina şi cel mai important in-
gredient necesar, este şi va fi me-
reu, perseverenţa.

Prof. Anamaria BudiuPentru a veni în sprijinul ce-
tăţenilor, Primăria Oraşului 
Sântana a încheiat un protocol 
cu Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Timiş, în 
baza căruia, începând cu luna 
noiembrie 2013, persoanele fi-
zice care datorează impozit şi 
contribuţii aferente veniturilor 
din activităţi agricole pot efec-

tua plata acestor obligaţii la ca-
sieria Serviciului Impozite şi 
taxe locale din cadrul Primăriei 
oraşului.

Urmare a acestui fapt nu va 
mai fi necesară deplasarea la 
Arad pentru plata acestor obli-
gaţii.

Director executiv,
Mihaela Romina Socaci

28 octombrie - Ziua Mondială a Judo-ului
Grab Petrică – Călin & Roman Alexandra

Tăucean Cristian – Gabriel & Burduhos Anca
Palacsek Ádám – István & Mişcoi Elena – Cristina

Neag Dumitru & Secan Cristina – Florica
Raţ Dorel – Adrian & Berar Ramona

Szekely Darius – Karol & Şimon Consuela
Ţibulcă Cosmin–Traian & Ardelean Flavia–Codruţa

Căsătoriile lunii Octombrie 2013

1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ

În atenția cetățenilor

Urez proaspetelor familii „Casă de piatră” și o viață plină de 
bucurii. Mă bucur să văd noi familii întemeiate în Sântana, cu-
pluri tinere, care din dragoste s-au hotărât să-și unească desti-
nele pentru a merge mai departe împreună. Sper din toată inima 
că vor avea parte de o viață fericită, lipsită de griji, în care iubi-
rea dintre ei va rămâne la fel de puternică peste ani.

Primar Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Transmit condoleanțe tuturor familiilor care 
au pierdut pe cineva drag. Alți consăteni de-ai 
noștri au fost chemați în împărăția cerurilor, 
lăsând durere în suflet prin plecarea lor. Dum-
nezeu să-i aibă în pază.

Primar, Daniel Tomuța

Laza Gheorghe
Manole Maria
Ciurdar Teodor

Borod Aurel
Buda Cornel

Drig Dan – Viorel
Selegean Corneliu

Ilica Floarea
Ştirbu Pavel

Bălaj Dimitrie
Ciurar Maria

Popescu Radu
Peticel Petru

Hans Francisc Hummel

Acest program gratuit se de-
rulează şi în oraşul Sântana 
pentru persoanele de sex femi-
nin cu vârsta cuprinsă între 25 
– 64 ani. Persoanele care doresc 
să beneficieze de acest test pot 
obţine informaţii suplimentare 
la cabinetul CMI Dr. Anama-
ria Petric, Sântana, Str. M. Vi-
teazu, nr. 28.

În România, cancerul de col 
uterin reprezintă una din princi-

palele cauze de deces ale popu-
laţiei feminine, ocupând locul 
al doilea ca frecvenţă, pe primul 
loc situându-se cancerul sânului.

Screeningul pentru depistarea 
precoce activă a cancerului de 
col uterin constă în testarea prin 
metoda frotiului cervical Babeş 
- Papanicolau a populaţiei femi-
nine, indiferent de calitatea de 
asigurat a acestora. 

Dr. Anamaria Petric

Iarna se apropie cu paşi repezi 
şi în curând zăpada va acoperi 
oraşul nostru, de aceea, dorim 
să reamintim tututuror cetăţeni-
lor şi operatorilor economici, că 
sarcina îndepărtării gheţii şi ză-
pezii de pe trotuarele şi parcările 
din jurul imobilelor unde îşi au 
domiciliul sau îşi desfăşoară ac-
tivitatea, le revine proprietarilor/
locatarilor,  potrivit Ordonanţei 
de Guvern nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urba-
ne şi rurale, art. 9, lit f, precum 
şi potrivit prevederilor hotărârii 
Consiliului Local Sântana nr. 70 
din 2008, privind buna gospodă-
rire a localităţii, art. 3 lit. j. 

Nesocotirea acestor sarcini va 
atrage după sine aplicarea unor 
sancţiuni contravenţionale cu-
prinse între 100 şi 300 lei, potri-
vit actelor normative în vigoare.

Serviciul Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţă, pornind de la în-
ţelepciunea populară „Paza bună 
trece primejdia rea”, cu o deose-
bită consideraţie pentru securi-
tatea căminului dumneavoastră, 
vă recomandă să verificaţi şi să 
curaţaţi coşurile şi burlanele de 
fum, înainte de utilizarea acesto-
ra pe perioada iernii.

Vă mulţumim pentru înţelegere,
Şef S.V.S.U.

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

Anunţ
Vând casă în Caporal Alexa nr. 340, 4 camere, 2 bucătării, grajd, 

coteţe, grădină – jumătate de loc. Preţ 50.000 lei

Anunţ
Următoarea zi în care se va face colectarea resturilor vegetale 

este sâmbătă 23 noiembrie 2013. Vă reamintim că frunzele tre-
buie băgate în saci iar crengile legate. 

Analize gratuite pentru depistarea 
cancerului de col uterin

În atenţia persoanelor fizice şi juridice 
din oraşul Sântana

Primăria Oraşului Sântana 
mulţumeşte tuturor cetăţenilor 
care au participat la acţiunea 
de colectare a resturilor ve-
getale pentru spiritul civic de 
care au dat dovadă. Cantitatea 
de resturi vegetale ce a fost ri-
dicată de pe străzi ne-a depăşit 
aşteptările, fiind nevoiţi să su-
plimentăm zilele de colectare. 
Graţie acestui efort comun pri-
mărie-cetăţeni, aerul din oraş a 

fost mult mai curat şi mai respi-
rabil. Mulţumim inclusiv cetă-
ţenilor care deşi în prima fază, 
din obişnuinţă sau din neaten-
ţie au aprins frunzele pe stradă, 
în urma avertismentului primit 
de la organele de ordine, au în-
ţeles să stingă focul şi să amba-
leze frunzele în saci.

Civilizaţie înseamnă să nu-l 
deranjezi prin acţiunile tale pe 
vecinul tău.

Primăria vă mulţumeşte!



Ziua Sfântului Martin este 
sărbătoarea lui Martin de To-
urs, fixată în calendarul cato-
lic la data de 11 noiembrie. În 
seara zilei de Sfântul Martin 
are loc o procesiune a copi-
ilor, în care aceştia parcurg 
un traseu având lampioane 
în mâini şi cântând cântece 
dedicate Sfântului Martin. Le-
genda Sfântului Martin  spu-
ne că, pe vremea când acesta 
era soldat, întâlnind un om 
sărman care îngheţa de frig, a 
luat sabia, şi-a despicat mantia 
şi a împărţit-o cu cel suferind. 
Martin a devenit călugăr şi 
mai târziu episcop de Tours. 
Sărbătoarea din 11 noiembrie 
este una a dăruirii, în care co-
piii transmit bucuria de a îm-
părţi ce au cu aproapele lor.

An de an, copiii secţiei ger-
mane sărbătoresc ziua Sfân-
tului Martin printr-un alai 
de lampioane. Şi anul acesta, 
copiii au asistat la slujba din 
Biserica Romano - Catolică 
din Sântana oficiată de către 
părintele Ladislau Bariak şi 
Andreas Reinholz, ca apoi să 
pornească alaiul cu lampioa-
nele aprinse până la Căminul 
de bătrâni şi la Primăria oraă-
ului unde au împărţit între ei 
biscuiţi şi prăjitură. Lampioa-
nele, denumite în germană La-
terne, au fost confecţionate de 
elevi în orele de lucru manual, 
iar aprinse acestea reprezintă 
sufletul Sfântului Martin, plin 
de lumină şi bunătate.

 Cadrele didactice ale 
secţiei germane

X Toamnă nemaipomenită, caldă, 
generoasă. Parcă suntem în atmosfe-
ra Hanului Ancuței de M. Sadoveanu. 
Un soare darnic ne mângâie  fețele 
care-şi îndreaptă privirile spre pictu-
rile pastelate ale Zânei toamna. Cu-
lori superbe, neprinse  de niciun pe-
nel de pictor. Galbene, ruginii, roşii, 
însângerate, în cădere liberă molco-
mă, frunzele se culcuşesc la picioarele 
pomilor, într-un balet fantastic. Te în-
deamnă parcă să le prinzi,să te prinzi 
în joaca lor, să te fereşti să le calci ca să 
nu auzi plânsul lor sfâşietor. În urma 
lor, copacii despuiați îşi plâng podoa-
bele. In aer plutesc miresme  aurii ale 
roadelor, gutui gigantice, galbene, 
pere ce se topesc în gură, mere uriaşe, 
fiecare cu parfumul şi aroma specifi-
ce soiurilor, strugurii roşii, negri, roz, 
galbeni, cu boabe, arome şi dulceață 
diferite. Doar grădinile sunt  îmbă-
trânite de brumă, dar mai păstrează 
nostalgia legumelor roşii, galbene, 
etc. Pe ulițele satului zboară remorci 
ticsite, deşelate, de nebunia porum-
bului. În aer e un miros primăvăratic 
. Unde sunt toamnele negre, mohorâ-
te, ploioase de altădată? Unde e frigul 
care te îngrozea să ieşi din casă şi să 
te lipeşti de sobă sau calorifer.... După 
aşa toamnă nu le dorim defel.

Deşi arate de canalizare, străzi-
le aşteaptă anotimpul primăvăratic. 
Totuşi, pe ici pe colo se şi asfaltează, 
ceea ce e un lucru pozitiv. Suntem 
nemulțumiți de aspectul unor străzi, 
dar canalizarea aeriană nu era posi-
bilă. Să ne amintim de felul în care 
arătau străzile înainte de 1989, cum şi 

cât şi cu ce se circula. Trebuie să avem 
răbdare şi încredere în edilii localității 
pe care noi i-am votat şi care se stră-
duiesc să facă lucrurile bine.

XX  Nu pot să  mă abțin să nu-l 
felicit pe părintele Mariş Gabri-
el Cosmin, preot în Caporal Alexa, 
consilier episcopal, pentru „  manu-
alul de comportare”  într-o biseri-
că, mai ales asupra modului în care 
ne înfățişăm în Sfânta Biserică. Cre-
deam că sunt un caz singular care-şi 
împiedică privirea în ținuta elevilor 
şi-mi făceam procese de conştiință 
că sunt un individ perimat. Biblicu-
lui: ”Să nu vă  sluțiți chipul vostru” 
le-am găsit pământeasca întrebare: 
”- Aşa te-a adus barza pe lume? Cu 
creasta de cocoş gelată? Cu inel în 
ureche? Şuvițată?” (sau altele şi mai 
grave) cum spunea părintele: decol-
tee, fustiță (nu spun  de dimensiuni 
pentru că am folosit un diminutiv  şi 
vă dați seama de lungimea ei, iegări 
(mai pe româneşte pantaloni de vână-
toare bine mulați). De burice la vede-
re ce să mai zic? Mă întreb, oare copiii 
ăştia care ne reprezintă în fața preo-
tului, a profesorilor nu pleacă de la ei 
de acasă?. Chiar mama sau tata şi bu-
nicii nu-i văd, sau chiar sunt mândri 
că pruncii lor nu se pot remarca decât 
prin aceste extravaganțe vestimenta-
re şi de ținută?. Un pic de decență, 
de bun simț nu mai există? Sigur, e 
bine să fie receptivi la nou, dar  nu la 
noul negativ....Pentru că noi, românii 
( şi eu mă număr printre ei şi mi-e 
ruşine) suntem foarte receptivi la 
ceea ce e negativ şi mai puțin  la ceea 
ce e pozitiv.

Prof. ARON BONȚ
Tehnoredactat 

VALENTINA BRĂDEAN

Domnul Hans Francisc Hum-
mel s-a născut pe data de 21 
mai 1942 în oraşul Călan, jude-
ţul Hunedoara. A urmat şcoa-
la primară în oraşul Călan iar 
apoi liceul în oraşul Simeria. 

Între anii 1964 – 1969 a ur-
mat cursurile Institutului de 
Agronomie, Timişoara. Tot în 
această perioadă s-a căsătorit 
cu soţia Doina Mercea, stabi-
lindu-se în anul 1970 în Sânta-
na. Împreună, aceştia au avut 2 
copii: Laura şi Olivian.

În perioada 1992 – 1996, a 
fost ales în funcţia de primar 
al localităţii Sântana din partea 
Partidului Republican, bucu-
rându-se de aprecierea tuturor 
locuitorilor. A fost consilier 
local în două legislaturi: 2004 
– 2008 şi 2008 – 2012 din par-
tea Partidului Democrat Libe-
ral. În perioada mandatului de 
primar, a introdus în Sântana 
reţeaua de gaz metan şi a con-
tribuit la aducerea unei unităţi 
de producţie în localitatea Sân-
tana.

Amabil, manierat, întotdeau-
na bine dispus, sociabil, un bun 
creştin. Fiind un om simplu a 

avut răbdarea şi puterea de ca-
racter să dialogheze cu toate 
persoanele care i-au solicitat 
ajutorul indiferent de categoria 
socială. 

A fost un om sănătos, energic, 
activ dar o boală fulgerătoa-
re l-a doborât la 20 octombrie 
2013.

A fost un soţ, un tată şi un bu-
nic răbdător şi iubitor, dedicân-
du-şi toată dragostea şi energia 
către familie. 

A fost o personalitate a ora-
şului de care toată lumea îşi va 
aduce aminte cu plăcere.

Dumnezeu să-l ierte!
Viceprimar,

Cornel Gligor
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ing. Hans Francisc Hummel

Ziua Sfântului Martin - Martinsfest
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ediția anului 2013

Un moment 
aparte a fost reprezentat de 
modul în care cele șapte pere-
chi au fost prezentate public-
ului, când fiecărui concurent 
i s-a atribuit câte un nume 
de vedetă, actori, cântăreți, 
etc, moment savurat din plin 
de public, care a aplaudat la 
scenă deschisă inițiativa orga-
nizatorilor. Concurenților le-
au fost pregătite o sumenede-
nie de probe, de la cele de 
cultură generală la cele de 
dans și îndemânare. 

Balul Bobocilor s-a bucurat 
de un real interes, sala din 
cadrul liceului din Sântana fi-
ind neîncăpătoare pentru toți 
cei veniți să asiste la acest im-
portant eveniment din viața 
liceenilor sântăneni. În pau-
zele dintre probele de concurs 
au fost prezentate  scenete 
distractive, numere de break-
dance, reprezentații de hip-
hop, balul fiind un adevărat 
spectacol. Pe scenă au urcat 
și cei din ansamblul de dan-
suri populare Cununița din 
Sântana, care au oferit un 
spectacol deosebit pentru toți 
cei prezenți. Juriul desemnat 
pentru a decide câștigătorii 
din acest an a fost format din 

reprezentanți ai Primăriei 
Sântana, în persoanele doam-
nelor Oana Busta și Floren-
tina Gligor, domnul Mircea 
Căruntu direcor al Liceu-
lui Tehnologic, profesori și 
sponsori ai evenimentului. 
La final, juriul s-a retras pen-
tru a delibera, iar scena a fost 
deschisă pentru cei care au 
întreținut atmosfera până 
la aflarea verdictului. După 
multe alte premii acordate 
cum ar fi Miss și Mister Pop-
ularitate, Avon și Eleganță, a 
urmat și anunțarea marilor 
câștigători. În acest an, Miss și 
Mister Boboc fiind desemnați 
Trif Simona și Jager Claudiu. 

Ca o concluzie, putem spune 
că întreg evenimentul a avut 
parte de un real succes, sala 
fiind arhiplină, probele la care 
au fost supuși concurenții fi-
ind unele dintre cele mai so-
licitante iar momentele de 
divertisment au fost pe placul 
tuturor celor prezenți. 

Felicitări organizatorilor 
și ne dorim ca și anul ce 
urmează să avem parte de un 
Bal al Bobocilor la fel de inte-
resant. 
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Balul Bobocilor

În data de 1 
noiembrie, Primăria Orașului 
Sântana, a organizat o petre-
cere de Halloween pentru co-
pii și tineri, petrecere la care  
au fost prezenţi cavaleri, zâne, 
prinţese și vrăjitoare, costu-
maţii care mai de care. De 
asemenea, organizatorii au 
pregătit probe care au bine-
dispus publicul participant. 
Atât câștigătorii concursuri-
lor, cât și ceilalţi participanţi 
au fost răsplătiţi cu diplome, 
dulciuri, măști dar și cu apla-
uze. Distracţia a fost prezen-
tă pe tot parcursul serii, copii 
dansând alături de trupele de 
dans modern „Mini Angels” 
și „Angels” din Sântana.

Inspector principal,
Rozalia Paşca

a  p o p o s i t  ș i  l a  S â n t a n a
Spectacolul de Halloween

>>> pag. 1

VOCEA CETĂȚEANULUI!

Și eu am ridicat problema 
investițiilor la noi în Caporal Ale-
xa. Văd că s-au ținut de cuvânt. Ca-
poral Alexa arată acum mult mai 
bine. Aparținem totuși de Sântana 
și cei ce vin aici trebuie să vadă că 
se fac investiții. Este foarte curat. Ii 
felicit pe cei ce au făcut aceste lu-
crări. Ne ajută foarte mult.

Îmi place de domnul primar și de 
toată conducerea. Avem în sfărșit în 
Sântana un om care se ocupă de bi-
nele nostru și nu de binele personal. 
Nu vreau să comentez conducerea de 
dinainte dar se văd schimbări mari 
de la venirea domnului Tomuța. Mi-
aș dori însă o pază mai bună în parc. 
Din păcate avem prostul obicei de 
strica tot ceea ce e frumos. 

Suntem mulțumiți de cele ce s-au 
făcut până acum. Trotuarele sunt 
foarte utile pentru noi. Sperăm ca și 
celelalte străzi să se asfalteze. Sunt 
multe de făcut. Apreciez efortul ce-
lor de la primărie și faptul că le pasă 
de Caporal Alexa și vor să ne ajute.

Toate investițiile ce se fac sau se vor 
face sunt foarte bine venite. Trotua-
rele sunt un mare avantaj și cred că 
asfaltarea drumurilor ar fi un lucru 
bun. Avem mare nevoie de canaliza-
re și acesta ar fi un bun plan de bă-
taie pentru viitor. Il felicit pe domnul 
primar și pe întreaga conducere pen-
tru tot ceea ce au făcut pentru noi. Eu 
îmi doresc ca și pe viitor să avem par-
te de înțelegere și să se țină de toate 
promisiunile. 

Laza Florica

Șăran Ileana

Igreț Mărioara

Musta Ileana
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