
Duminică, 23 februarie, cu 
începere de la ora 16:30 a avut 
loc în Sântana o manifestare 
de amploare cu privire la peri-
colul pe care îl poate reprezen-
ta extragerea gazelor de șist.

Manifestarea s-a desfășurat la 
sala de sport a liceului, unde pe 
lângă primarul Daniel Tomuța 
și oficialitățile orașului nostru, 
au participat o serie de invitați 
de marcă, dintre care amintim: 

primarii comunelor Zimandu 
Nou, Iratoșu, Dorobanți, Ma-
cea, Șimand,  Olari, primarul 
orașului Curtici, fostul minis-
tru al agriculturii, Valeriu Ta-
bără.

În prezența cetățenilor din 
Sântana, dar și din comunele 
învecinate, s-a derulat o reală 
dezbatere publică despre ceea 
ce înseamnă extragerea gaze-
lor de șist.

- Ce răspundeţi cititorilor la între-
barea din titlu?

- Anul trecut am primit o solicitare 
din partea unei firme din Ungaria, 
Panfora Oil & Gas, filiala Grupului 
MOL, pentru începerea fazei de ex-
plorare și identificare a resurselor con-

venţionale de hidrocarburi existente 
în perimetrul Sântana-Curtici. Repre-
zentantul respectivei firme a afirmat 
că toate lucrările sunt incluse în acor-
dul de concesiune și în programul de 
lucrări semnate cu Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale (ANRM) și 
se referă doar la potenţialul convenţi-
onal de ţiţei și gaze”. Prin urmare, am 
organizat  la sediul primăriei noastre, 
o discuţie publică la care au participat 
o mare parte de proprietari de tere-
nuri agricole din oraș. Opinia lor ge-
nerală a fost că nu trebuie să acceptăm 
sub nici o formă începerea exploatări-
lor pentru că în realitate se urmărește 
explorarea gazelor de șist. Și ca să răs-
pund clar la întrebarea pe care mi-aţi 
adresat-o: NU am aprobat începerea 
explorării și exploatării gazelor de șist 
în Sântana.

Primăria orașului Sântana urează tuturor locuito-
rilor o primăvară frumoasă și plină de realizări. De 
asemenea, cu prilejul zilei de 8 martie, dorim tuturor 
femeilor  din Sântana și Caporal Alexa un sincer și 
călduros ”La multi ani!” 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Legenda mărţişorului şi semnificaţia 
zilei de 1 respectiv 8 martie, ne trimit 
în vremuri străvechi, pe vremea dacilor, 
când simbolurile primăverii erau realiza-
te pe timpul iernii şi se purtau după ziua 
de 1 martie. Aceste simboluri erau de-
fapt, pietricele colorate în alb şi roşu sau 
monede înşirate pe şnururi albe cu roşu. 
Acestea se purtau până la inflorirea co-
pacilor crezându-se că aduc noroc şi bel-
şug în anul proaspăt trezit din adormire. 

Acum, obiceiul este ca orice femeie – 
doamnă sau domnişoară – să primească 
un mărţişor de la bărbatul iubit, coleg 
sau cunoştiinţă, pe care să îl poarte până 
în momentul în care înfloresc trandafirii 
sau vişinii. Atunci, mărţişorul primit se 
pune pe o ramură de vişin sau tranda-
fir iar dacă planta respectivă va rodi în-
seamnă că posesoarea mărţişorului va 
avea noroc în anul respectiv. De aseme-

nea există în alte locuri tradiţia ca acesta 
să fie aruncat după o pasăre pentru ca 
purtătorul să fie uşor precum aceasta. 

Putem spune că luna martie este o lună 
a sărbătorii pentru că practic în această 
perioadă a anului natura se trezeşte la 
viaţă. După 1 martie, după alegerea “Ba-
belor” urmează 8 Martie – ziua femeii, în 
special a mamei.  Mama este cea mai im-
portantă fiinţă din lume este cea care ne 
dă viaţă, care ne învaţă primele cuvinte, 
ne ajută să facem primii paşi în lume şi 
care este în stare să îşi dea viaţa pentru 
copilul ei. 

Fiecare femeie aşteaptă cu nerăbdare 
ziua de 8 martie, zi în care doreşte să se 
simtă iubită şi apreciată de persoanele 
dragi – soţ, copii, prieteni, colegi…Toc-
mai de aceea nu trebuie să uităm să ne 
preţuim ce avem mai spump pe lume 
– mama, iubita, soţia, bunica sau fiica. 
Să rupem din activitatea noastră puţin 
timp pentru ca ele să se simtă iubite şi 
apreciate.  

Ţin să urez pe această cale tuturor fe-
meilor din oraşul Sântana precum şi din 
Caporal Alexa ca luna bucuriei, vestitoa-
rea primăverii şi dătătoarea de speranţă 
şi lumină să le aducă împlinirea celor 
mai frumoase vise, să le dea putere să-
nătate şi încredere în ele şi în capacităţile 
lor. Doresc ca nu doar de 8 martie să fie 
iubite şi apreciate ci ca acest lucru să se 
întâmple de-a lungul vieţii lor, iar copiii, 
soţii sau prietenii lor să fie mereu conşti-
enţi de însemnătatea şi rolul lor.

Primar Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Un mărţişor plin de iubire şi admiraţie!

Gaze de şist la Sântana?
Interviu cu  domnul primar Daniel Tomuţa
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Marş de protest la Sântana!

Spectacolul va avea loc sâmbată 8 martie, începand cu ora 
12:00, la sala de evenimente din Satu Nou, Sântana și este dedi-
cat tuturor femeilor. În spectacol vor participa concurenţi și An-
samblul Folcloric Busuiocul din Sântana. Vă așteptăm cu drag!

Primăria Oraşului Sântana,
vă invită la spectacolul concurs

“Floricele din Sântana” ediţia a XIII-a, 2014
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Având în vedere prevederile Le-
gii nr. 94/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, şi ale Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşura-
rea activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste activi-
tăţi, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 832 din 13 
decembrie 2010, examinând defi-
cienţele consemnate în Raportul 
de control nr. 2219/14.12.2013 
(11504/13.12.2013) încheiat în 
urma misiunii de control cu tema 
„Controlul modului de utilizare 
a alocaţiilor bugetare pentru in-
vestiţii in unităţile administra-
tiv-teritoriale”, la UNITATEA ADMI-
NISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL 
SÂNTANA,

SE CONSTATĂ
1.) În anul 2012, cu ocazia redistri-

buirii unor sume din bugetul Consi-
liului Judeţean Arad pentru finanţa-
rea lucrărilor de investiţii la Casa de 
Cultură a oraşului, la nivelul entităţii 
verificate au fost cuprinse în liste-
le de investiţii alte obiective decât 
cele prevăzute iniţial, cu aprobarea 
Consiliului Judeţean Arad, fără însă 
a se efectua o evaluare a proiectelor 
de investiţii conform pct. 4 din Nor-
mele Metodologice aprobate prin 
OMFP nr. 980/2005, sau o funda-
mentare din care să rezulte cauzele 
obiective pentru care se redistribuie 
fondurile alocate, aşa cum se pre-
vede la art. 19 (2) şi 48 (1) din Legea 
nr.273/2006, la finele exerciţiului 
bugetar 2012, suma alocată de Con-
siliul Judeţean Arad fiind retrasă ca 
urmare a neutilizării ei.

2.) În contabilitatea entităţii, un 
număr de 7 proiecte şi studii de 
fezabilitate în valoare totală de 
437.523 lei, au fost înregistrate în 
mod eronat în conturile 233 „Imobi-
lizări corporale în curs de execuţie”, 
sau 212 „Construcţii”, ori direct pe 
cheltuielile instituţiei şi nu în contul 
231 „Active fixe corporale în curs de 
execuţie”, aşa cum prevăd Normele 
Metodologice aprobate OMFP nr. 
1917/2005 la cap. III pct. 1.2.2.5 şi 
HG nr. 28/2008 la art. 8 cap. 3.

3.) În cazul a 4 obiective de investi-
ţii realizate în anul 2008, nu s-a efec-

tuat recepţia la terminarea lucrărilor 
aşa cum se prevede la art. 37 (2) din 
Legea nr. 50/1991 şi art. 1, 3 şi 19 din 
H.G. nr. 273/1994, contravaloarea 
acestora în sumă de 801.283 lei fiind 
reflectată la data controlului în sol-
dul contului 231 „Active corporale în 
curs de execuţie”, cu toate că lucrări-
le la aceste obiective au fost finaliza-
te şi decontate în anul 2008.

4.) În cadrul obiectivului de investiţii 
„P.T. şi execuţie asfaltare strada Cloş-
ca în oraşul Sântana”, angajat prin 
contractul nr. 12.611/19.11.2012, lu-
crările au fost finalizate cu o întârzie-
re de 8 luni faţă de termenul stabilit 
prin contract, fără ca la nivelul enti-
tăţii verificate să se calculeze şi să se 
perceapă penalităţile de întârziere 
prevăzute la pot. 11.1 din contractul 
de lucrări menţionat anterior.

Valoarea estimată a penalităţilor 
de întârziere datorate de construc-
tor, pentru depăşirea termenului de 
realizare a lucrărilor, cuvenite buge-
tului local, însumează 23.980 lei.

5.) La acelaşi obiectiv de investiţii 
s-a mai reţinut faptul că s-au anga-
jat si efectuat cheltuieli pe baza unei 
oferte de preţ neconforme, care nu 
a îndeplinit toate condiţiile de lega-
litate privind întocmirea documen-
taţiei tehnico-economice privind 
lucrările de investiţii.

Astfel, din verificarea documenta-
ţiei prevăzute în cadrul secţiunii de 
proiectare s-a constatat ca proiec-
tantul nu a elaborat Devizul general 
privind cheltuielile necesare realiză-
rii acestui obiectiv de investiţii şi De-
vizul obiectului în structura aproba-
tă prin Anexele nr. 4, 5 si 6 la HG nr. 
28/2008, precum şi în structura sta-
bilită în Formularele F1-F6 din Ane-
xa nr. 1 la Instrucţiunile MDLPL din 
data de 02.07.2008 privind aplicarea 
unor prevederi din HG nr. 28/2008.

In locul acestor documente, în do-
cumentaţia tehnică de proiectare, 
proiectantul a întocmit şi depus un 
deviz ofertă cu lucrări în valoare de 
83.398,68 lei, document care nu cu-
prinde elementele de cheltuieli avu-
te în vedere la elaborarea devizului 
general de lucrări, respectiv „Cheltu-
ieli pentru obţinerea si amenajarea 
terenului”, „Cheltuieli pentru asigu-
rarea utilităţilor necesare obiectivu-

lui”, „Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica”, „Cheltuieli pentru 
investiţia de baza” , „Alte cheltuieli” 
si „Cheltuieli pentru probe tehnolo-
gice si teste si predare la beneficiar”

În aceste condiţii, proiectul tehnic 
depus de ofertant este incomplet, 
în cadrul secţiunii financiare neflind 
delimitate cu exactitate operaţiuni-
le aferente lucrării precum şi consu-
murile de materiale, manopera, uti-
laj, transport etc., respectiv costurile 
pe fiecare categorie de operaţiuni, 
inclusiv cheltuielile indirecte şi pro-
fitul ofertantului. Ca atare şi situa-
ţiile de lucrări acceptate la plată au 
fost întocmite în aceeaşi structură, 
fără să conţină toate elementele 
prevăzute în actul normativ menţi-
onat anterior.

Plata unor servicii incomplete, 
contravine prevederilor pct. 2 din 
Normele Metodologice aprobate 
prin OMFP nr. 1792/2002, generând 
crearea unui prejudiciu în resursele 
financiare ale bugetului local esti-
mat la suma de 1.500 lei, la care se 
adaugă foloasele nerealizate în va-
loare de 26 lei.

6.) În cadrul categoriei ”Alte cheltu-
ieli de investiţii” - prevăzute de art. 
46 alin. (2) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice 
locale, s-a constatat că în perioada 
2006-2011 UATO Sântana a angajat, 
lichidat, ordonanţat şi plătit unele 
studii de fezabilitate şi proiecte în 
valoare totală de 923.557 lei aferen-
te unor lucrări de investiţii care, ulte-
rior, nu au mai fost executate.

Aceste lucrări la care s-au întocmit 
documentaţiile tehnico-economice, 
nu au mai fost realizate datorită ne-
asigurării resurselor de finanţare de 
la bugetul local, neîndeplinirii con-
diţiilor de eligibilitate pentru a primi 
fonduri nerambursabile, sau sista-
rea unor programe finanţate din 
fonduri guvernamentale (PNDL CNI 
sau nealocarea fondurilor aprobate 
prin hotărâri in cazul reabilitărilor la 
unităţile de învăţământ).

În situaţia de mai sus, sunt urmă-
toarele obiective de investiţii:

a.) Obiectivul „Proiecte şi stu-
dii de canalizare şi realizare staţie 
de epurare a apei”, angajat prin 
contractul de prestări servicii nr. 
230/12.01.2007 al cărui obiect îl 
reprezintă întocmirea studiului de 
fezabilitate şi proiectului tehnic pri-
vind realizarea infrastructurii de ca-
nalizare a oraşului.

Cu toate că documentaţiile con-
tractate au fost predate Primăriei de 
prestator în anul 2007 fiind achita-
te în acelaşi an la nivelul sumei de 
316.780 lei (336.284-19.504), proiec-

tul în varianta cu sistem vacuumat, 
întocmit de proiectant, nu a mai fost 
pus executare, la el renunţându-
se în anul 2010, potrivit procesului 
verbal de şedinţă a Consiliului Local 
Sântana. din data de 23.12.2010, în 
care s-a aprobat o variantă clasică 
pentru canalizare, cu toate că va-
loarea investiţiei în această variantă 
în sumă de 66.340.560 lei este mult 
peste valoarea investiţiei în varianta 
iniţială, respectiv de 30.802.808 lei.

În concluzie, în acest caz datorită 
exercitării unui management neco-
respunzător la toate nivelurile auto-
rităţilor publice locale precum şi a 
unor disfuncţionalităţi ale controlu-
lui intern, s-a înregistrat o cheltuială 
neeconomicoasă din resursele bu-
getului local în valoare estimată de 
316.780 lei, suma ce putea fi alocată 
pentru realizarea altor obiective de 
competenta autorităţilor publice 
locale.

b.) Obiectivul „Proiect tehnic pen-
tru Casa de Cultură a oraşului Sân-
tana”, angajat prin contractul de 
prestări servicii nr. 3826/28.03.2012, 
în valoare de 56.420 lei, achitată in-
tegral prestatorului în anul 2012, nu 
a fost pus în executare, cu toate că 
au fost alocate resurse de către Con-
siliul Judeţean Arad, în acest scop, 
ordonatorul de credite dând o nouă 
prioritizare a lucrărilor de investiţii, 
respectiv pentru reabilitarea şcolilor 
din localitate, cu aprobarea finan-
ţatorului exprimată prin HCJA nr. 
207/28.09.2012.

Şi în acest caz cheltuielile de pro-
iectare în valoare de 56.420 lei au 
rămas fără eficacitate.

c.) S-a mai reţinut faptul că în pe-
rioada 2006-2011, la nivelul entită-
ţii verificate au fost contractate şi 
achiziţionate studii de fezabilitate 
pentru obiective de investiţii care 
nu au mai fost realizate, după cum 
urmează:

- un studiu de fezabilitate în va-
loare de 62.813,91 lei finanţat de 
la bugetul local pentru reabilitarea 
Gimnaziului Sântana;

- un număr de 7 studii de fezabili-
tate în valoare totală de 477523 lei 
(50.000+150.000+17.046,36+57.75
6,46+77.500+50.220+75.000) cu fi-
nanţare de la bugetul de stat;

- un studiu de fezabilitate în va-
loare de 10.000 lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Parc Euro-
pa”, finanţarea fiind de la bugetul 
fondului de mediu.

În concluzie, în legătură cu achizi-
ţia acestor studii nu s-a avut în vede-
re respectarea întrutotul a principii-
le de eficienţă,

Pentru a informa cetățenii în mod deschis și transparent cu 
privire la întreaga activitate a administrației locale, vă prezen-
tăm mai jos raportul Curții de Conturi din data de 16.01.2014. 
Considerăm că este important ca toți sântănenii să cunoască 
realitățile administrative ale orașului.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI ARAD

DECIZIA nr. 125/16.01.2014
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O parte din banii de investiţii ai oricărei primării provin din sumele defalcate 
din TVA şi din impozitul pe venit prin repartizare făcută de Consiliul Judeţean 
Arad, sume destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor 
de infrastructură. Criteriul după care s-au făcut anul acesta propunerile a fost 
exclusiv politic. Cum am putea altfel explica faptul că oraşelor cu primari USL 
le-au fost repartizate sume derizorii comparativ cu oraşele de aceeaşi culoare 
politică cu a conducerii Consiliului Judeţean.

Un calcul simplu ne arată nedreptatea acestei repartizări. In timp ce oraşului 
nostru îi sunt alocaţi până la sfârşitul anului 2016 doar 66 000 lei (660 de mili-
oane), un oraş cu acelaşi număr de locuitori, Pecica, va primi în acest timp 2 141 
000 lei (peste 21 de miliarde lei). 
Să nu mai spunem de Bocsig, Cermei etc, localităţi mici care urmează să pri-
mească câte 5 miliarde de lei numai în acest an. Politic.
Lista cu sumele repartizate fiecărei localitati poate fi consultată pe site-ul Con-
siliului Judeţean Arad. 

 economicitate si 
eficacitate în vederea realizării unor 
obiective de investiţii care să sati-
sfacă necesităţile comunităţii locale, 
în discordanţă cu prevederile pct. 1 
Angajarea cheltuielilor din Anexa la 
OMFP nr. 1972/2002 şi a principiilor 
unei bune gestiuni financiare.

7. ) In cadrul obiectivului de inves-
tiţii „Sistem informaţional specific 
domeniului imobiliar - edilitar”, an-
gajat pe baza contractului de pre-
stări servicii nr. 126/a din 6.09,2007, 
cu finanţare de la bugetul de stat în 
baza prevederilor HG nr. 521/1997, 
la data controlului se înregistrea-
ză plăţi restante faţă de prestator 
în sumă de 489.237 lei (620.000-
130.763) , în condiţiile în care în anii 
2012 şi 2013 entităţii nu i-au mai 
fost alocate resurse de la bugetul 
de stat cu această destinaţie, iar la 
nivelul entităţii nu au fost identifica-
te alte surse legale de finanţare, or-
donatorul de credite angajându-se 
prin actele adiţionale la contract să 
asigure resursele bugetare, cel pu-
ţin la nivelul lucrărilor realizate.

Angajarea acestor cheltuieli fără 
asigurarea surselor de finanţare, 
contravine prevederilor art. 14 (4) 
din Legea nr. 273/2006.

Pentru înlăturarea acestor defici-
enţe, în baza prevederilor Legii nr. 
94/1992, republicată, şi ale Regu-
lamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor specifice 
Curţii de Conturi, precum şi valori-
ficarea actelor rezultate din aces-
te activităţi, aprobat prin Hotărâ-
rea plenului Curţii de Conturi nr. 
130/2010 şi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 832 
din 13 decembrie 2010, directorul 
Camerei de Conturi, potrivit preve-
derilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, 

republicată, şi ale pct. 174 din regu-
lamentul sus¬menţionat.

DECIDE
I. Potrivit prevederilor art.43 

din Legea nr. 94/1992, republi-
cată şi ale pct. 174 din Regula-
mentul menţionat anterior, înlă-
turarea neregulilor în activitatea 
financiar - contabilă, astfel:

a.) Ordonatorul de credite va dis-
pune măsuri în vederea elaborării 
programului de investiţii publice, 
anexă la bugetul local, în structura 
prevăzută de Legea nr. 273/2006, 
includerii tuturor informaţiilor fi-
nanciare şi nefinanciare prevăzute 
de acelaşi act normativ pe fieca-
re obiectiv de investiţii publice, 
precum şi de evaluare şi selecţie a 
obiectivelor de investiţii publice, 
conform prevederilor Normelor 
Metodologice aprobate prin OMFP 
nr. 980/2005, premergător cuprin-
derii în program a acestora.

Termen de realizare: 7.03.2014
b.) Conducătorul entităţii va dis-

pune corectarea în contabilitate a 
înregistrărilor în legătură cu cele 7 
proiecte şi studii de fezabilitate în 
valoare totală de 437.523 lei, po-
trivit prevederilor Normelor Meto-
dologice aprobate prin OMFP nr. 
1917/2005 şi FIG nr. 28/2008.

De asemenea, se vor lua măsuri de 
verificare a operaţiunilor referitoare la 
toate obiectivele de investiţii în curs 
de execuţie sau finalizate, de identifi-
care a eventualelor erori de contabili-
zare şi de corectare a acestora.

Termen de realizare: 7.03.2014
c. ) Ordonatorul de credite va lua 

măsuri de monitorizare a progra-
mului de investiţii, de recepţionare 
a lucrărilor realizate în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 50/1991, pre-
cum şi de înregistrare în contabili-

tate a valorii acestora potrivit Legii 
contabilităţii.

Termen de realizare: 7.03.2014
d. ) Conducătorul unităţii va lua 

măsuri pentru elaborarea unor pro-
ceduri de control intern privind mo-
nitorizarea realizării obiectivelor de 
investiţii, precum si efectuarea de-
mersurilor în vederea recuperării de 
la constructor a veniturilor în suma 
estimată de 23.890 lei, reprezen-
tând penalităţi de întârziere calcula-
te conform pct. 11.1 din contractul 
nr. 12.611/19.11.2012.

Termen de realizare: 7.03.2014
e. ) Ordonatorul de credite va dis-

pune inventarierea studiilor de fe-
zabilitate, a proiectelor si altor stu-
dii aferente obiectivelor de investiţii 
neîncepute, în vederea stabilirii pri-
orităţilor din programele de dezvol-
tare, concomitent cu identificarea 
surselor de finanţare atât din buge-
tul local cât şi din alte surse, astfel 
încât să se asigure realizarea obiec-
tivelor de investiţii în concordanţă 
cu proiectul iniţial, necesităţile co-
munităţii locale şi în condiţii de eco-
nomicitate, eficienţă şi eficacitate, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006.

Termen de realizare: 7.03.2014
II. Potrivit prevederilor art.33(3) 

din Legea nr. 94/1992, republicată şi 
ale pct. 174 din Regulamentul men-
ţionat anterior, conducerea unităţii 
va lua măsuri de stabilire a întinderii 
prejudiciilor şi de recuperare a aces-
tora, după cum urmează:

Prejudiciul estimat la suma de 
1.500 lei generat de plata unor ser-
vicii neprestate integral în cadrul 
obiectivului de investiţii „PT şi exe-
cuţie vestiare la stadion Sântana”, la 
care se adaugă foloase nerealizate 
în valoare de 36 lei.

Termen de realizare: 7.03.2014
Nerecuperarea prejudiciilor, ca 

urmare a nedispunerii şi a neurmă-
ririi de către conducere a măsurilor 
transmise de Curtea de Conturi, 
constituie infracţiune şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani, conform prevederilor art.64 din 
Legea nr. 94/1992, privind organiza-
rea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată.

Pe lângă măsurile prezentate mai 
sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice 
alte măsuri pe care le consideraţi ne-
cesare pentru remedierea deficien-
ţelor constatate de Curtea de Con-
turi în -urma acţiunii de verificare.

Despre măsurile luate şi rezultate-
le obţinute ne veţi comunica la ter-
menele prevăzute pentru realizarea 
acestor măsuri.

în termen de 15 zile calendaristi-
ce de la comunicarea deciziei, con-
ducătorul entităţii verificate poate 
depune/transmite contestaţie la 
Camera de Conturi Arad, Bd. Gen. 
Dragalina nr. 10.

Contestaţia suspendă obligaţia 
executării măsurilor dispuse prin 
prezenta decizie până la soluţiona-
rea acesteia de către Comisia de so-
luţionare a contestaţiilor, conform 
prevederilor pct. 210 din regula-
mentul mai sus menţionat.

Analiza eventualei contestaţii se 
face de către Comisia de soluţionare 
a contestaţiilor constituită la nivelul 
Curţii de Conturi, în conformitate cu 
prevederile pct. 213 lit. b.) din Regu-
lamentul menţionat mai sus.

La expirarea termenelor stabilite 
prin decizie pentru ducerea la înde-
plinire a măsurilor dispuse, structu-
ra de specialitate poate efectua ve-
rificarea, fără o notificare prealabilă.

  SÂNTĂNEANUL
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Spre transparență:

Bani de la bugetul județului!

Raportul Curții de Conturi

Localitatea Sume repartizate pentru anii
2014 2015 2016

Chişineu Criş ) 0 6 000 6 000
Ineu 30 000 18 000 18 000
Sântana 30 000 18 000 18 000
Pecica 950 000 588 000 603 000
Sebis 1 000 000 618 000 634 000
Pancota 900 000 588 000 603 000

În a doua parte a lunii februarie 
2014, firma SC Elecbrans SRL 
Oradea  a contractat cu ENEL 
Banat lucrări de defrişări de ve-
getaţie la liniile electrice de pe 
suprafaţa oraşului. S-au toaletat 
toţi arborii până la limita mini-
mă de doi metri de firele de cu-
rent. Scopul acţiunii a fost ace-
la de a preveni avariile produse 
de crengile care ating liniile de 
joasă tensiune şi în caz de timp 
nefavorabil „ne lasă fără curent”.  
Firma respectivă a efectuat doar 
tăierile pentru care a avut con-
tract fără să se îngrijească şi de 
aspectul estetic al pomilor. Mul-
ţumim cetăţenilor pentru înţe-
legere şi sperăm ca neajunsurile 
provocate de toaletarea arbori-
lor să-şi regăsească beneficiile 
în mai puţine căderi de tensiu-
ne pe viitor. 

Tot în această perioadă, pen-
tru siguranţa circulaţiei şi reîn-
noirea coroanei pomilor, cu avi-
zul Administraţiei de Drumuri 
şi Poduri a judeţului Arad, au 
fost toaletaţi arborii de pe dru-
mul judeţean 791 (de la ieşirea 
din Sântana către comuna Zi-
mand). Volumul de lucrări a 
fost destul de mare şi s-a realizat 
prin sprijinul Asociaţiei Agrico-
le Romgera Sântana, lucru pen-
tru care îi mulţumim domnului 
director Valentin Vlaicu. 

Toaletarea arborilor din oraş!



Mai precis, s-au adus în 
dezbatere problemele de mediu care 
pot apărea în cazul în care exploata-
rea acestor gaze nu se realizează la cele 
mai înalte standarde de profesionalism 
și de respectare a normelor de mediu. 

Pornind de la acest subiect, atât pri-
marul Daniel Tomuța, cât și ceilalți 
invitați au adus în fața publicului peri-
colul pe care îl poate reprezenta pen-
tru comunitățile locale explorarea in-
adecvată a acestor gaze, pericol care 
se poate concretiza prin contamina-
rea pânzei freatice și implicit a apei 
potabile. 

S-a pus problema în mod tranșant, 
menționându-se fără ocolișuri că la 
nivelul orașului Sântana, nu există pă-
reri pozitive față de aceste exploatări, 
primarul Daniel Tomuța, alături de 
ceilalți primari invitați, spunând un 
NU hotărât față de exploatarea gaze-
lor de șist.

Ca o concluzie a acestei manifestări, 
putem spune că administrația orașului 
Sântana, precum și reprezentanții 
cetățenilor prezenți s-au declarat îm-
potriva exploatării acestei surse de gaz 
pe teritoriul orașului Sântana și Capo-
ral Alexa.

  SÂNTĂNEANUL
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- Care este motivaţia dumneavoas-
tră în legătură cu această decizie?

- Este destul de simplu. Exploatarea 
gazelor de șist presupune anumite ris-
curi ori aceste riscuri nu trebuie să ni 
le asumăm într-o zonă în care terenul 
este atât de bun și agricultura merge 
atât de bine. Să nu trecem cu ușurin-
ţă nici peste faptul că noi, toată aceas-
tă zonă, beneficiem de apă potabilă 
din sol, din pânză de apă freatică. Ce 
ne vom face dacă în urma exploatării 
gazelor apa va căpăta gust de petrol 
sau se va aprinde de la aragaz în timp 
ce spălăm liniștiţi vasele la chiuvetă? 
Avem o responsabilitate asupra vieţii 
oamenilor, iar paza bună trece primej-
dia rea.

- Se pare că guvernul USL ar fi dat 
liber totuşi pentru exploatarea gaze-
lor de şist.

- Nu putem fi obligaţi. În plus unul 
dintre obiectivele politicii partidului 
pe care îl reprezint este dezvoltarea 
economică durabilă. Aceasta propu-
ne printre altele echilibrul cu mediul, 
despre care am vorbit mai înainte, dar 

și echilibrul cu generalităţile viitoa-
re. Noi am primit acest pământ care a 
hrănit străbunii noștri și suntem obli-
gaţi să îl înmânăm copiilor noștri pen-
tru a putea și ei să trăiască. Exploata-
rea timp de 7 ani a gazelor de șist poate 
produce urmări nefaste pentru urma-
șii noștri pe zeci de ani.

- Aţi întreprins şi acţiuni de împotrivire?
- Bineînţeles. Facem parte activă din 

corul celor care protestează, însă nu-
mai vorba sau buna intenţie nu e de 
ajuns. Trebuie acţionat și prin fapte. 
Împreună cu un grup de sântăneni am 
participat la mitingurile de la Curtici 
și Macea. Apoi am susţinut strângerea 
de semnături împotriva exploatării. 
Am sprijinit comitetul de organizare 
al mitingului din Sântana pentru a da 
posibilitatea și sântănenilor să se ex-
prime.

- Cum credeţi că se va sfârşi această 
poveste?

- Este greu de prevăzut, însă părerea 
oamenilor care trăiesc pe acest pământ 
trebuie luată în considerare. Este ne-
voie de unitate. 

Gaze de şist la Sântana?
Interviu cu  domnul primar Daniel Tomuţa

>>> pag. 1

Marş de protest la Sântana!

Unul dintre cele mai controversate subiecte din 
această perioadă este reprezentat de exploatarea ga-
zelor de şist pe teritoriul ţării noastre. România se află 
printre primele state din Europa în privinţa  potenţi-
alului de exploatare al gazelor de şist, după Franţa, 
Polonia şi Norvegia. Conform estimărilor, realizate 
de specialişti în domeniu, în ţara noastră exploatarea 
acestei resurse ar putea scoate la suprafaţă, 1.440 de 
miliarde de metri cubi de gaz.  Pe lângă beneficiile 
economice pe care le poate aduce rezerva de gaze de 
şist din România – mii de locuri de muncă, mai mul-
ţi bani pentru buget, independenţă energetică, bani 
din exporturi…, există şi unele riscuri care pot fi fata-
le precum producerea unor seisme de până la 2,5 gra-
de pe scara Richter în zonele în care forează sondele. 

Un risc foarte mare şi de care le este cel mai frică 
oamenilor, îl  constitue posibilitatea de contaminare 
a apelor cu lichidul de foraj, format din apă, nisip şi 
aditivi. Reprezentanţii companiei de exploatare din 
România, spun că acest lucru nu este posibil folosind 
drept exemplu situaţia SUA, unde autoritatea de me-
diu nu a demonstrat legătura dintre contaminarea 
unor surse de apă şi activitatea de exploatare, chiar 
dacă s-au forat un million de puţuri. Totuşi ecologiş-
tii şi specialiştii în domeniu contrazic acest exemplu 
spunând că adevărul nu este spus decât pe jumătate.

La noi în județ au apărut deja o serie de controverse cu 
privire la explorarea gazelor de şist, unele comunități 
locale exprimându-şi punctele de vedere contra ex-
plorărilor. Caz concret, Macea, Curtici,Zimandu Nou, 
Șofronea, iar recent şi Sântana. Teama cea mai mare 
este legată de posibilitatea contaminării apei freatice 
şi a solului, ceaa ce ar distruge practic mediul încon-
jurător. Cum la nivel național, explorările sunt lega-
lizate, cetățenului îi revine practic posibilitatea de a 
permite sau nu forările pe terenul propriu.

Important este ca fiecare să se gândescă bine la ce 
doreşte să facă şi să ia decizia cuvenită, ținând cont 
de părerile liber exprimate ale tuturor.

Cât priveşte oraşul Sântana, primarul Daniel Tomuța, 
prezent la recentele manifestări organizate cu privire 
la acest subiect controversat, a exprimat propria opi-
nie, respectiv s-a declarat înpotriva explorărilor pe 
teritoriul oraşului Sântana.

Datorită faptului că pot apărea situații în care 
societăți de explorare să încerce să realizeze studii sau 
prospecțiuni vizând eventuala extragere a gazelor de 
şist fără nici un drept, primăria nefiind de acord cu 
aceste explorări, ba mai mult, fără acordul cetățenilor.

Gazele de şist: 
riscuri şi beneficii!

Ce sunt gazele de şist?
Gazul de şist (shale gas) este un gaz natural produs din 

şisturi. El aparţine surselor neconvenţionale de gaze natu-
rale. Gazul de şist este extras din formaţiuni de rocă. Aceas-
ta acţionează atât ca sursă, cât şi ca rezervor pentru gazul 
natural în sine. Gazul de şist se întinde pe o arie teritorială 
mare, prin contrast cu gazul convenţional, care este dispo-
nibil într-un mod mai concentrat.

 În cazul în care cetăţeanul obser-
vă că pe terenul agricol, proprietate 
personală, se desfăşoară activităţi 
de explorare, este rugat să îl sune pe 
domnul primar la numărul de telefon 
0728 042 780.!



Oraşul nostru a întocmit o Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă, 
strategie ce se referă la perioada 2014 – 2020 şi care este corelată cu „Eu-
ropa 2020”, strategia europeană de dezvoltare, precum şi cu strategia na-
ţională şi regională.

Au fost analizate resursele localităţii şi cetăţenii au fost consultaţi privi-
tor la obiectivele de dezvoltare ale oraşului şi la nevoile lor viitoare pentru 
o comunitate mai bună, care să fie un loc mai plăcut unde să trăiască.

Pentru a înţelege mai bine condiţiile în care oraşul nostru a realizat 
această strategie, va supunem atenţiei următoarele:

Bugetul de Stat al României a cunoscut numai deficite (cele mai mici 
înregistrându-se în anii 2005 – 2006 – primi doi ani ai guvernării Tări-

ceanu) şi acestea produc o tot mai mare datorie publică a ţării.
Din această cauza şi Bugetele Locale resimt lipsa de finanţare, rămâ-

nând dependente de transferurile de la Bugetul de Stat sau cel judeţean. 
Unităţile Administrativ Teritoriale - UAT (municipii, oraşe şi comune) 
încasează direct doar o parte din veniturile realizate pe teritoriul lor (în 
cazul comunelor maximum 10% din total Venituri bugetare fiind veni-
turi proprii), majoritatea făcându-se direct venituri la Bugetul de Stat sau 
alte bugete centrale. În funcţie de diferite criterii şi algoritmi o parte din 
aceste venituri sunt redistribuite, ulterior, către UAT-uri.

Dezvoltarea comunităţilor sau evoluţia persoanelor poate fi percepută 
ca o zbatere, o luptă pentru asigurarea unor condiţii mai bune pentru 
sine, adică ceea ce în termeni europeni se numeşte dezvoltare competi-
tivă, sau ca o colaborare cu alţii pentru a asigura dezvoltarea tuturor, şi 
numim asta dezvoltare bazată pe coeziune. În acest sens vedeţi mai jos o 
situaţie a Importurilor şi Exporturilor (bălanţa externă de plăti, care ne 
arată cu cât creşte, de fapt, avuţia publică din comerţul extern) pe cap de 
locuitor în regiunile din Ardeal şi în România, în total.

În toate regiunile din Ardeal avem valori mai mari ale exporturilor faţă 
de importuri, adică o balanţă externă pozitivă. Nu aceaşi situaţie vedem 

şi la nivelul României, a cărei deficit de balanţă externă duce la o creştere 
a datoriei publice de la un an la altul. 

Plecând de la faptul că toţi, în România, ne confruntăm cu problema 
sărăciei, în comunităţile în care trăim, şi puteţi vedea mai jos distribuţia 
riscului de sărăcie în Uniunea Europeană, trebuie să găsim, împreună, 
soluţii că să ieşim din această situaţie.

Oltenia, Moldova de nord şi de sud şi Dobrogea sunt zonele din Româ-
nia cu o situaţie de sărăcie cronică. Muntenia şi nordul Ardealului sunt, 
de asemenea într-o situaţie de sărăcie severă.

Regiunea de dezvoltare Vest şi Centru sunt într-o situaţie de sărăcie mai 
mare decât media europeană însă comparabilă cu zonele din Polonia, 
Portugalia, Spania de nord est sau zona mediană a Italiei. În aceste condi-
ţii, obiectivul regional de dezvoltare este atingerea unui nivel comparabil 
cu cel al Bavariei sau Cehiei.

Oraşul Santana are un Produs Intern Brut, din statisticile oficiale, de 
8.788 euro / cap de locuitor, din sursele din tabelul din coloana a două:

Pe de altă parte, din chestionarele la care au răspuns cetăţenii din oraş 
rezultă un venit mediu pe cap de locuitor de 19.954 de lei (aproximativ 

4.400 euro), care este o valoare a veniturilor efective ale cetăţenilor din 
oraş, spre diferenţa de Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, ce se cal-
culează pe baza cifrei de afaceri a firmelor din UAT.

Această situaţie este cauza unor probleme sociale, datorită ei accesul unei 
părţi a populaţiei la educaţie, cultură şi un nivel de trai decent fiind limitat.

În ce priveşte dezvoltarea teritoriului, se observă că oraşul atrage spre 
sine oraşele vecine, Curtici şi Pâncota, efect ce ar trebui pus în valoare 
prin dezvoltare în toate domeniile (social, cultural, educaţional, infra-
structură dar, mai ales economic).

Considerând că în apropiere, prin constituirea polului de dezvoltare 
Arad – Timişoara, va apărea în viitorii 20-30 de ani o zonă metropolita-
nă, există o oportunitate pentru ca oraşul să se dezvolte ca centru şi pol de 
dezvoltare regional, la nordul aglomerării sus menţionate.

Pentru aceasta în primul rând infrastructura de bază (drumuri, trotua-
re, reţele de apă şi canalizare, sistemele de salubritate) trebuie să devină 
mult mai bună, de nivel urban.

Comunitatea va trebui să îşi definească / redefinească propria identitate, 
punând în valoare tradiţia sa germană, însă fiind conştientă că acum are o 
altă identitate. Procesul de asumare a identităţii (a noi identităţi a comu-
nităţii) trebuie încheiat cât mai rapid şi aceasta trebuie asumată de toate 
(sau majoritatea) grupurilor sociale din comunitate.

În perioada de perspectivă se vor intrepătrunde şi acţiuni şi proiecte de 
natură socială cu cele economice însă accentul şi interesul major va trebui 
să ţintească dezvoltarea economică.

Pentru a acoperi toate nevoile exprimate de către cetăţeni, au fost stabi-
lite următoarele obiective:

• Asfaltarea si amenajarea drumurilor din interiorul localităților 
• Amenajarea zonelor verzi, pavoazare și curățenie
• Amenajarea și redeschiderea Spitalului 
• Realizarea unei rețele de canalizare în întreg UAT (Unitate Adminis-

trativ Teritorială)
• Realizarea unei rețele de alimentare cu apă în întreg UAT
• Dezvoltarea activității economice și crearea de locuri de muncă
• Realizarea si amenajarea de parcuri si spatii de recreere
• Realizarea unui ștrand
• Soluționarea problemei câinilor vagabonzi
• Amenajarea acceselor pietonale
• Amenajare de locuri de parcare și decongestionarea traficului
• Amenajarea piețelor locale, acoperirea acestora 
• Realizarea unui sistem cu consum redus de energie pt iluminat public
• Realizarea centurii orașului și devierea traficului greu 
• Modernizarea spațiului locativ din administrare publică
• Creșterea spațiului locativ public, imbunătățirea condițiilor de locuire
• Amenajare ștrand, bază sportivă și facilități de cazare
• Solutionarea problemei clădirilor abandonate
• Amenajarea și redarea circuitului civil a clădirilor de patrimoniu
• Facilitarea plăților online
• Îmbunatatirea condițiilor in creșe și grădinițe
• Integrarea școlii generale, grădinița, creșa și centru de zi pt copii, cu cantină 

şi spatii comune, renovarea clădirilor implicate şi construirea centrului de zi
• Renovarea școlilor
• Crearea unui centru cultural și social multifinctional
• Redefinirea ca centru cultural și social, locație pentru evenimente
• Asigurarea pasivă a siguranței cetățenilor
• Dezvoltarea și îmbunătățirea bazei sportive
• Soluționarea problemei sociale a persoanelor în dificultate; consiliere 

pentru găsirea de locuri de munca
• Soluționarea problemei spațiilor pentru proprietarii de animale de companie
• Sărbătoare locala a satului Caporal Alexa, de ziua poetului St A. Doinaș, 

născut aici. Va contribui la identitatea culturală a localității
• Sărbătoare locală a orașului Sântana, subliniată prin activități specifice 

(concurs de table, întreceri sportive, târg de produse specifice, etc)
• Definirea zonei și a condițiilor pentru investitori; inventarierea terenu-

rilor și construcțiilor disponibile în acest sens
• Creșterea nivelului de educație antreprenorială; încurajarea asocierilor
• Stimularea dezvoltării de întreprinderi sociale; realizarea de partene-

riate publice- private
• Promovarea comunității ca destinație pentru investitori; realizarea de 

mape de prezentare a orașului; promovarea activă a dezvoltării economice
• Soluționarea problemei gropilor de gunoi - realizarea unei stații de 

compost în parteneriat public privat; ecologizarea zonei; creșterea nive-
lului de educație al populației.

Marius Buftea
  SÂNTĂNEANUL
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Strategia locală pentru dezvol-
tare durabilă

Sântana 2013
Venit mediu lunar (subieciț chestionați) 1.663 lei
Venit mediu lunar (subieciț chestionați) 370 euro
Venit maxim lunar (subieciț chestionați) 8.000 lei
Venit maxim lunar (subieciț chestionați) 1.778 euro
Număr de respondenți 294 persoane
Venit mediu anual(subieciț chestionați) 19.954 lei
Venit mediu anual (subieciț chestionați) 4.434 euro



Căsătoriile lunii Ianuarie 2014
Colompar Petru – Flavius & Doroţ Tabita

Acum, la început de drum, le doresc proaspeților 
căsătoriți să aibă parte de tot ce este mai frumos în 
viață, bună înțelegere și bineînțeles tradiționalul „Casă 
de piatră”.

Primar, Daniel Tomuța

  SÂNTĂNEANUL
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POLIȚIA VĂ INFORMEAZĂ:
În noaptea de 22/23.02.2014, a fost depistat pe raza orașului Sântana numitul C.F. 

de 25 ani din Arad, care a condus auto marca Volkswagen sub influenţa băuturilor 
alcoolice. Acestuia i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 765 
lei și i s-a reţinut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a 
conduce pe o perioadă de 90 zile. 

RECOMANDĂM conducătorilor auto să respecte indicatoarele care interzic 
oprirea în zona centrală a orașului, adiacentă sensului giratoriu și staţiilor de au-
tobus. În caz de nerespectare conducătorii auto pot fi sancţionaţi cu amendă de la 
170-340 lei și 2-3 puncte penalizare. 

RECOMANDĂM deţinătorilor de arme letale și neletale păstrarea acestora în 
condiţii de siguranţă, respectiv în fișete sau dulapuri metalice prevăzute cu încu-
ietori și fixate în perete sau în pardoseală.

Au fost aplicate un număr de:
- 100 sancţiuni contravenţionale la OUG195/2002R – privind circulaţia vehicu-

lelor pe drumurile publice
- 12 sancţiuni contravenţionale la L61/1991R – privind menţinerea ordinii și li-

niștii publice 
- 7 sancţiuni contravenţionale la L12/1990R – privind actele de comerţ ilicit

Comisar Şef Poliţia Sântana,
Alexandru Cuciula

Voluntariatul în dome-
niul situaţiilor de urgen-
ţă are un rol deosebit de 
important în societatea 
noastră. Nu de puţine 
ori, voluntarii încadraţi 
în serviciul voluntar pen-
tru situaţii de urgenţă, au 
contribuit decisiv la sal-
varea vieţilor omenești și 
a bunurilor acestora.

Prin natura sa, volun-
tariatul în situaţii de urgenţă,  are și o 
puternică caracteristică socială, conso-
lidând relaţiile dintre voluntari și comu-
nitatea din sânul careia aceștia se des-
prind și în folosul careia intervin. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă al orașului Sântana a luat fiinţă 
în anul 2005, prin hotărârea consiliului 
local Sântana, ca efect al modificărilor 
normative survenite în materia gestio-
nării situaţiilor de urgenţă și a protecţiei 
civile. 

Serviciul voluntar răspunde exigenţe-
lor legislative care guvernează cele trei 
aspecte principale cu rol diriguitor în 
activitatea acestuia:

• aspectul preventiv - prin promovarea 
în spaţiul public a măsurilor ce trebuie 
avute în vedere pentru preîntâmpinarea 
incendiilor și a situaţiilor de urgenţă;

• aspectul combativ - de executare a 
acţiunilor de intervenţie pentru stin-
gerea incendiilor, salvare și deblocare, 
evacuare sau alte măsuri de protecţie a 
persoanelor și a bunurilor;

• aspectul limitativ - de înlăturare si li-
mitare a efectelor situatiilor de urgenta.

Pentru participarea la aceste activi-
tăţi de prestigiu în cadrul comunităţii 
noastre invităm cetaţenii să contacteze 
Primăria Orașului Sântana pentru în-
scrierea în cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă.

Condiţiile de înscriere sunt după 
cum urmează:

• Să aveţi domiciliul in orasul Santana 
sau satul apartinator Caporal Alexa;

• Să aveţi vârsta cuprinsă între 18 şi 50 
de ani;

• Să fiţi apt din punct de vedere medical 
(adeverinţa de la medicul de familie);

• Să nu fi fost condamnat pentru in-
fracţiuni săvarșite cu intenţie.

Prin urmare dorim să aducem mulţu-
miri voluntarilor care au desfășurat și 
desfașoară în continuare activităţi în ca-
drul serviciului voluntar Sântana, pen-
tru imensa contribuţie și dăruire de sine 
adusă în folosul comunităţii noastre.

Şef S.V.S.U.
Vuiciu Alexandru-Raoul

Cabinetul parlamentar al deputatului 
PSD Dorel Căprar îi anunță pe toți cei 
interesanți, locuitori ai Sântanei sau din 
împrejurimi, că în fiecare zi de luni, în-
tre orele 18 şi 20, la sediul PSD din Sân-
tana, pot veni să-și expună doleanțele, 
sugestiile și problemele cu care se con-
fruntă și care vor să ajungă în atenția 

parlamentarului și președintelui PSD 
Arad. Funcție de priorități, aceste pro-
bleme vor fi imediat gestionate de re-
prezentantul Parlamentului, urmând ca 
acesta să se întâlnească cu oamenii din 
localitate și împrejurimi. 

Cabinet Parlamentar 
Deputat Dorel Căprar

Rolul voluntariatului în situaţii 
de urgenţă

În atenția cetățenilor

În atenția cetățenilor

!
COMEMORĂRI

TELEFOANE UTILE

Sincere condoleanțe familiilor în-
durerate. Fie ca Dumnezeu să le 
așeze sufletele alături de cei drepți, 
iar familiilor să le aducă alinare în 
aceste momente de cumpănă.

Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane 
utile.

Compania de Apă Arad – 0257 - 462138 
(Uzina de Apă Sântana) sau 

0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929

E-ON Gaz  – 0800 800 928

Sârdea Gheorghe
Draia Gheorghe
 Hönigesz Maria

Hanţ Floriţa

Danciu Sofia
Ioanovici Viorel

Musca Maria
Heilmann Rozalia

Cei care plătesc integral impozitele pe clă-
diri și terenuri până pe data de 31 martie 
2014, beneficiază de o reducere cu până la 
10% din valoarea totală a impozitelor.

Recomandăm cetățenilor orașului Sânta-
na să efectueze plățile aferente impozitelor 
pe clădiri și terenuri până la data mai sus 
menționată pentru a beneficia de reduce-
rile stabilite conform legislației în vigoare.!
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Spre transparență: Din activitatea Consiliului Local
În data de 03.02.2014 şi 

18.02.2014, Consiliul Local al ora-
şului Sântana s-a întrunit în şedin-
ţa în care s-au dezbătut şi aprobat 
unele proiecte de hotărâri, după 
cum urmează:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA BUGE-
TULUI LOCAL AL ORAŞULUI 
SÂNTANA PENTRU ANUL 2014

- s-a dezbătut şi aprobat bugetul 
local al oraşului Sântana pentru 
anul 2014, precum şi lista de inves-
ţii, după cum urmează:

• Reabilitare Liceu Tehnologic 
Sântana – 315.000 lei

• SF Amenajare parc Katarina 
Akerman – 8000 lei

• Proiectare şi execuţie – Amena-
jare parc Sântana Katarina Aker-
man – 560.000 lei

• SF teren sintetic multifuncţional 
în Sântana, str. Dunării – 10.000 lei

• Elaborare PUZ ştrand în oraşul 
Sântana – 35.000 lei

• Amenajare străzi şi drumuri lo-
cale marginale în oraşul Sântana 
(loc. Caporal Alexa) - etapă I exe-
cuţie – 93.000 lei

• Asfaltare străzi în oraşul Sânta-
na, judeţul Arad – Zarandului, Ol-
teniei, C. D. Gherea, M.Eminescu 
– 1.172.000 lei

• Modernizare străzi în oraşul 
Sântana – 344.000 lei

• Amenajare trotuare în oraşul 
Sântana – 30.000 lei

• Elaborare DALI în vederea re-
staurării monumentului istoric 
„Urbarialhaus (Casa urbarială)” – 
Gimnaziu – 100.000 lei

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA UTILI-
ZĂRII EXCEDENTULUI BUGE-
TAR AL ANULUI 2013 AL ORA-
ŞULUI SÂNTANA

• excedentul bugetar din anul 
2013 în suma de 468.182,19 lei, se 
va folosi pentru obiectivul de in-
vestiţii „Asfaltare străzi în oraşul 
Sântana, judeţul Arad”, respectiv:

- stradă Zarandului;
- stradă Olteniei;
- C. D. Gherea;
- Mihai Eminescu.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA PLA-
NULUI DE ACŢIUNI SAU DE 
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
PENTRU REPARTIZAREA ORE-
LOR DE MUNCĂ POTRIVIT 
LEGII NR. 416/2001 PENTRU 
ANUL 2014

- s-au stabilit activităţile care tre-
buie prestate de către beneficiarii 
Legii nr. 416/2001, după cum ur-
mează:

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APRO-
BAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 
ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUN-
TAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORA-
ŞULUI SÂNTANA - proiectul de hotărâre a rămas 
la transparenţă decizională, el putând fi consultat la 
sediul Primăriei.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RE-
STRICŢIONAREA VITEZEI DE DEPLASARE 
A AUTOVEHICULELOR CARE RULEAZĂ PE 
STRADA UNIRII - proiectul de hotărâre a rămas 
la transparenţă decizională, el putând fi consultat la 
sediul Primăriei.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSU-
ŞIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE AFEREN-
TE LUCRĂRII DE PUZ – ZONA CENTRALĂ A 
ORAŞULUI SÂNTANA – - proiectul de hotărâre a 
rămas la transparenţă decizională, el putând fi con-
sultat la sediul Primăriei.

7. RAPOARTELE DE ACTIVITATE ALE CON-
SILIERILOR LOCALI PENTRU ANUL 2013 – ra-
poarte care vor fi postate pe site-ul Primăriei

8. INFORMARE PRIVIND RAPORTUL CURŢII 
DE CONTURI 

     Întocmit,
c.j. Monica Popovici

Nr.
crt. ACTIVITATEA PRESTATĂ Volum de 

munca/zi
1 Măturat piața agroalimentară,de animale și adunat hârtii piața bazar 1100 mp
2 Măturatul manual al trotuarelor 1100 mp
3 Strângerea manuală a hârtiilor, materialelor plastice și resturilor vegetale de pe 

alei, drumuri de acces, incinte.
2000 mp

4 Curățirea parcurilor de resturi menajere și hârtii 1000 mp
5 Întreținerea drumurilor și așternere de pietriș 4 mc
6 Plantat de arbuști 30 buc
7 Săparea manuală a gropilor pentru plantat arbuști 30 buc
8 Extragerea manuală a puieților fără balot de pământ 40 buc
9 Întreținerea pomilor din parcuri și arterele principale  prin văruire și curățire de 

crengi uscate
20 buc

10 Efectuarea și întreținerea curățeniei în școli, grădinițe, biserici, spital, cămine 
culturale, dispensare, agenți economici, primărie

8 ore

11 Asigurarea personalului de pază  la gropile de gunoi și respectarea zonelor de 
pășunare.

8 ore

12 Împrăștierea cu lopata a pământului rezultat din săparea mecanică a canalelor 9 mc 
13 Văruirea manuală a tulpinilor arborilor pe o înălțime de 1,20 m 30 buc
14 Întreținerea curățeniei pe străzi 4000 mp
15 Asigurarea dezăpezirii pe arterele principale și a piețelor. 1500 mp
16 Așternerea nisipului 4 mc
17 Curățirea terenului de frunze, crengi cu greblă 1000 mp
18 Udarea cu găleata sau stropitoarea prin adusul apei de la 20 – 40 m a arbuștilor și 

pomilor cu 10 L/buc
40 buc

19 Săparea pământului în jurul puieților 60 buc
20 Combaterea manuală cu sapa a buruienilor și adunarea resturilor vegetale în gră-

mezi 
1500 mp

21 Curățirea și înlăturarea manuală a stratului de noroi și murdărie de pe drumurile 
modernizate

70 mc

22 Nivelarea pământului după ce a fost imprăștiat 150 mp
23 Udarea cu furtunul a suprafețelor plantate cu flori 400 mp
24 Măturatul manual al trotuarelor 1.100 mp
25 Curățirea manuală a zăpezii de pe alei 1100 mp
26 Spargerea cu târnăcopul, cazmaua și ranga a gheții 25 mp
27 Săpături manuale în rigole pentru scurgerea apelor 50 ml
28 Săpătură manuală în șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor 2 mc
29 Corectarea pietruirii în urma cilindrului compactor 140 mp
30 Umplerea gropilor de pe drumurile pietruite cu pietriș, piatră spartă sau savu-

ra cand suprafețele degradate sunt discontinue și reprezintă în medie 20% din 
suprafața drumului 

175 mp

31 Îndepărtarea bolovanilor și materialelor necorespunzătoare rezultate din tăierea 
proeminențelor cu lama grederului cu ocazia reprofilării părții carosabile a drumu-
lui reparat 

450 mp

32 Combaterea manuală a buruienilor de pe pășune 1500 mp



Un vechi proverb românesc spune că „Nu este pădure fără uscături”. 
Nu punem la îndoială adevărul acestei zicale mai ales dacă ne uităm la 
coşurile de gunoi din imaginile alăturate. Ele nu au fost sparte şi turti-
te de un mare erou. Nu! Marii eroi nu se luptă cu coşurile de gunoi şi 
nici nu-şi consumă puterile făcând pe grozavii. Aceste „măreţe reali-
zări” sunt mai degrabă opera unor copii răi sau a unor adolescenţi ires-
ponsabili  care îşi amăgesc în acest fel micile orgolii. 

Pentru a preveni astfel de acte de vandalism primăria oraşului va con-
tinua să monteze şi în acest an camere de supraveghere video în cât 
mai multe zone din oraş. 

A fost făcută recepţia lucrărilor de la noua hală de lactate din pia-
ţa agro-alimentară. Urmează ca în cel mai scurt timp să fie dată în fo-
losinţă, asigurîndu-se astfel condiţii moderne pentru desfacerea şi co-
mercializarea produselor lactate.

Lucrările de introducere a cana-
lizării sunt în grafic din punct de 
vedere al stadiului de execuţie şi 
al raportării în timp.  La sfârşitul 
anului 2015, după ce se va finaliza 
şi proiectul de construcţie a staţi-
ei de epurare, aproape 2000 de gos-
podării vor fi racordate la reţeaua 
de canalizare.  În termen de două 
luni vor fi refăcute şi drumurile ce 
au fost deteriorate ca urmare a să-
păturilor executate pentru canali-
zare. 

Ce a fost mai greu şi a pus la în-
cercare nervii multora, a trecut. 
Volumul de lucrări a fost imens şi a 
cuprins aproape 100 de km de şan-
ţuri, unele cu o adâncime de câţiva 
metri. Nefiind asfaltate străzile nu 

s-au putut curăţa bine de pământ şi 
la primele ploi s-au umplut de no-
roi. Nici iarna nu a ţinut cu noi, ca 
să ningă, să îngheţe şi în felul aces-
ta să nu ne mai murdărim. Pe unele 
străzi nu s-a putut introduce cana-
lizarea pentru că în proiectul ini-
ţial nu a fost prevăzut acest lucru. 
Fiind un proiect cu finanţare eu-
ropeană, acesta nu poate fi schim-
bat. Canalizarea pe străzile omise 
urmează să fie făcute într-o etapă 
ulterioară. Pe parcursul desfăşură-
rii lucrărilor ne-am lovit şi de alte 
probleme de proiectare, însă la fi-
nal proiectantul a găsit rezolvarea. 

Să spunem că a fost un rău ne-
cesar, însă care într-un final ne va 
aduce mulţumire. 

Se lucrează la refacerea sistemului de iluminat din cele două parcuri 
de pe strada Mihai Viteazul. Acest lucru este necesar deoarece la scurt 
timp după darea în folosinţă, în anul 2008, cablul de alimentare al feli-
narelor din parc a fost tăiat în urma lucrărilor de întreţinere a spaţiu-
lui verde. 
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A fi om e lucru mare!

Hală de lactate modernă! Modernizarea
 iluminatului public!

(Invitaţie la bun şimţ)

Lucrările de canalizare aproape de final

Coșuri de gunoi devastate

Lucrări la iluminatul publicHală lactate la standarde europene

Str. Aradului 4

Str. I. Creangă 1
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