
Vineri 24 ianuarie, Clubul 
Copiilor Sântana în partene-
riat cu Biblioteca Orășenească 
și Primăria Orașului Sânta-
na au organizat un simpozion 
dedicat zilei marelui poet Mi-
hai Eminescu precum și Micii 
Uniri. Au participat elevi de la 
ciclul primar și până la elevi 
de liceu. S-a punctat ziua Mi-
cii Uniri din 1854 printr-un 
material pregătit de două ele-
ve din cls a XI-a, îndrumate 
de dl profesor Geoldeș Ioan. 
Întâlnirea a continuat cu re-
citări de poezii pe teme alese 

dinainte: tema naturii și tema 
iubirii, precum și cu referate 
ale elevilor de la Clubul Copi-
ilor Pecica. 

Cea de-a II-a ediţie a cu-
pei „UNIREA” la fotbal de 
sală s-a desfășurat în data de 
11.01.2014 la sala de sport a 
orașului Sântana. La această 
competiţie au participat opt 
echipe reprezentând cluburi 
puternice din sectorul juve-
nil al judeţului: C.S. INEU, 
A.S. DOROBANŢI, C.S. ŞI-
RIANA ŞIRIA, C.S. GLORIA 
CTP ARAD, LPS ARAD, 
ŞOIMII PÂNCOTA și gazda 
acestei competiţii C.S. UNI-
REA SÂNTANA.

- Domnule părinte, din câte ştim 
corul „Nicolae Ştefu”este primul cor 
bisericesc înfiinţat în oraşul nostru, 
după 1989.

- Dacă vorbim de corala bisericeas-
că trebuie amintit faptul că în parohia 
Comlăuș a existat o tradiţie a cântări-
lor bisericești pe voci armonizate încă 
din anii ’60, când preotul Aurel Moise 
a investit timp și muncă în alcătuirea 
corului. Este adevărat că după revolu-
ţie s-au reînfiinţat coruri în toate paro-
hiile locale, începutul dându-l parohia 
Comlauș, în anul 2000. În anul 2008 
am reînfiinţat și corala din Parohia 
Caporal Alexa.

- Sunteţi „părintele” acestui cor, ne 

puteţi spune cum a luat fiinţă?
- Conform îndemnului scripturistic 

„Lăudaţi pe Domnul în cântări…”,  
muzica fiind o eminentă și înălţătoa-
re expresie a sufletului, cu atât mai 
mult cântarea bisericească, am con-
siderat că reînfiinţarea unui cor mixt 
pe patru voci este firească și bine ve-
nită pentru a împodobi cultul divin 
public. Astfel, în anul 2000, prin râv-
na bunilor credincioși cu aptitudini 
muzicale, prin multă muncă și prin 
îndelungă răbdare, am reușit să pu-
nem în fapt liturghia armonizată de 
compozitorul Nicolae Ştefan, a cărui 
denumire o are și corala.
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

 La sfârşitul anului 2013, primăria 
oraşului în colaborare cu firma SC 
Production Management Solutions 
SRL a efectuat un sondaj în oraşul 
nostru, în vederea realizării strategi-
ei locale pentru dezvoltare durabilă 
pentru perioada 2014 – 2020.

Peste 1000 de persoane din oraş au 
răspuns la un chestionar în urma că-
ruia s-au identificat principalele ne-
voi ale oraşului din punctul de vedere 
al cetăţenilor.

Cum era de aşteptat cea mai mare 
parte a cetăţenilor au optat pentru 
asfaltarea drumurilor (450 de intervi-
evaţi), redeschiderea spitalului (258), 
crearea de locuri de muncă (212), o 
mai bună curăţenie (76), amenajarea 
unui parc modern (59) şi construirea 
unui ştrand (57).

Conform acestor rezultate s-a făcut 
o planificare a nevoilor de investiţii 
ale oraşului. Pentru anul 2014, admi-
nistraţia îşi va concentra atenţia asu-
pra primul obiectiv şi anume asfal-
tarea a cât mai multor străzi. Pentru 
aceasta, avem promisă finanţarea de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pentru un pro-
iect cu 8 km de străzi, la care se adau-
gă bineînţeles finanţarea din bugetul 
local pentru alţi aproximativ 5 km.

În ceea ce priveşte redeschiderea 
unui spital de stat, în ciuda numeroa-
selor demersuri ajunse inclusic până 
la ministrul sănătăţii, se pare că şan-
sele de reuşită sunt mici. Drept urma-
re, se va avea în vedere deschiderea 
unor cabinete private.

Deshiderea magazinului Profi şi 
înfiinţarea SC Primvest Consult SRL 
constituie un prim pas în crearea de 
locuri de muncă însă trebuie să men-
ţionăm că se poartă negocieri pentru 
deschiderea unor noi unităţi. 

Realizarea parcului din Caporal Ale-
xa a fost foarte apreciată, tocmai de 
accea, pentru acest an, ne-am pro-
pusmodernizarea în întregime a unui 
parc din Sântana, mai précis a par-
cului din faţa Bisericii Catolice de pe 
strada Muncii. Impactul final va fi du-
blu ţinând cont de viitoarea târnosire 
a noii Biserici Ortodoxe Sântana II.

Pentru deschiderea ştrandului, la 
finele anului 2012, a fost răscumpă-
rat terenul de la intrarea din oraş (de 
lângă staţia de combustibil). Planul 
urbanistic zonal este în curs de reali-
zare, investitorul intenţionând să în-
ceapă construcţiile anul acesta. 

Din nefericire, un obiectiv impor-
tant, şi anume piaţa de animale, nu 
poate fi încă realizat din cauza difi-
cultăţilor de ordin legislativ. Legea 
nr. 214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajişti-
lor interzice schimbarea destinaţiei 
terenului iar Legea 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea proce-
sului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, şi-a prelungit 
termenul până în 1 septembrie 2014.

Acestea sunt câteva direcţiile princi-
pale de acţiune însă pe lângă ele ne 
gândim şi la baza sportivă, trotuare, 
parcări, etc.

Primar Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Stimați cetățeni,

Corul “Nicolae Ştefu” al bisericii Comlăuş

CUPA „UNIREA”
FOTBAL DE SALĂ PENTRU COPII NĂSCUŢI ÎN 

ANUL 2001 ŞI MAI TINERI

Interviu cu domnul Nicolae Rădulescu, preot la Parohia Comlăuş
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DENUMIRE OBIECTIV

Achiziţionare ornament luminos

Achiziţionare şi montare aparat aer condiţionat sediu administrativ

Achiziţionare program informatic cadastru

Reabilitare termică Şcoala „Sfânta Ana” str. Câmpului nr. 107

Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Sântana str. Ghioceilor nr. 6

Amenajare parc Caporal Alexa

Achiziţionare şi montare centrală termică la biblioteca orăşenească

Lucrări de proiectare şi execuţie hală de lactate

Proiect apă canal - extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Arad

PT şi execuţie vestiare la stadionul din oraşul Sântana

Proiectare şi execuţie extindere reţea electrică cartier rezidenţial

Proiectare şi execuţie teren sintetic multifuncţional la Caporal 
alexa

Execuţie foraj apă în parcul  Caporal Alexa

Achiziţionare generator de sudură

Achiziţionare generator de curent

Elaborare PUZ staţie de epurare în Oraşul Sântana

Elaborare PUZ zona centrală în oraşul Sântana

Achiziţionare şi montare bănci pentru stadion

Achiziţionare autobuz 14 locuri

Achiziţionare utilaj PRB

Achiziţionare sistem de supraveghere stradal

Achiziţionare tractor

Achiziţionare remorcă

Achiziţionare lamă pt zăpadă
Elaborare PT şi execuţie asfaltare str. Cloşca

Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana şi 
sat Caporal Alexa în faza de proiectare SF
Proiecte asfaltări drumuri
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana şi 
sat Caporal Alexa PT
Amenajare parcare în faţa Bisericii Ortodoxe Caporal Alexa
Achiziţionare buldoexcavator
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana 
(localitatea Sântana) etapa I execuţie
Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în oraşul Sântana 
(loc. Caporal Alexa) - etapa I execuţie

Amenajare parcare în faţă sediu Poliţie str. M. Eminescu nr. 24A

Reparaţii trotuare în oraşul Sântana

TOTAL

Obiectivele de investiții ale anului 2013 Din activitatea Consiliului Local
În data de 17.12.2013 s-a des-

făşurat şedinţa ordinară a Con-
siliului Local al Oraşului Sânta-
na, şedinţa în care s-au dezbătut 
şi aprobat unele proiecte de ho-
tărâri, după cum urmează:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA LISTEI 
DE PRIORITĂŢI CUPRINZÂND 
SOLICITANŢII ÎNDREPTĂŢIŢI 
SĂ PRIMEASCĂ O LOCUIN-
TĂ DIN FONDUL LOCATIV DE 
STAT AL ORAŞULUI SÂNTANA

- s-a aprobat lista de priorităţi 
care cuprinde un număr de 30 
persoane îndreptăţite să primeas-
că o locuinţă din fondul locativ de 
stat

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND STABILIREA IMPO-
ZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 
PENTRU ANUL 2014

- pentru anul 2014 nu s-au modi-
ficat impozitele şi taxele locale

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND ACORDAREA UNUI 
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU 
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂ-
NĂ SÂNTANA II

- s-a alocat suma de 25.000 lei
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND ACORDAREA UNUI 
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU 
BISERICA CREŞTINĂ BAPTIS-
TĂ HARUL SÂNTANA

- s-a alocat suma de 7 000 lei
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA PARTI-
CIPĂRII ORAŞULUI SÂNTANA, 
ÎN CALITATE DE MEMBRU 
FONDATOR LA CONSTITUI-
REA ASOCIAŢIEI CLUB SPOR-
TIV UNIREA SÂNTANA

- participarea oraşului Sânta-
na cu suma de 550 lei la consti-
tuirea patrimoniului social iniţial 
al Asociaţiei Club Sportiv Unirea 
Sântana. 

În data de 21.01.2014 s-a des-
făşurat şedinţa ordinară a Con-
siliului Local al Oraşului Sânta-
na, şedinţa în care s-au dezbătut 
şi aprobat unele proiecte de hotă-
râri, după cum urmează:

1. PROIECT DE HOTĂRÂ-
RE PRIVIND APROBAREA AC-
TUALIZĂRII INDICATORILOR 
TEHNICO – ECONOMICI AI 
EXTINDERE REŢEA DE CANA-
LIZARE A APELOR UZATE ME-
NAJERE ÎN ORAŞUL SÂNTANA 
– SAT CAPORAL ALEXA, JUDE-
ŢUL ARAD

Proiectul de extindere a reţelei de 
canalizare a apelor uzate menajere, 
are următoarele obiective:

- executarea reţelei de canalizare a 
apei uzate menajere, pe o lungime 
de 24,482 km.;

- executarea a trei staţii de pompare;
- cămine de vizitare pe reţea – 378 

bucăţi;
- staţie de epurare cu modul de 

evacuare şi bazin aerare
- valoarea investiţiei este de 

7.271,594 lei
2. PROIECT DE HOTĂRÂ-

RE PRIVIND APROBAREA AC-
TUALIZĂRII INDICATORILOR 
TEHNICO – ECONOMICI AI 
- MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
ORAŞUL SÂNTANA –

1.Proiectul de asfaltare străzi în 
oraşul Sântana, va avea la bază în 
principal, următoarele premise:

- asfaltarea străzilor pe o lungime 

de 8098 ml.
- valoarea investiţiei este de 

10.761.419 lei
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA SUME-
LOR DE LA BUGETUL LOCAL 
AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI SÂN-
TANA, NECESARE PENTRU DE-
RULAREA ŞI REALIZAREA PRO-
IECTULUI EXTINDERE REŢEA 
DE CANALIZARE A APELOR 
UZATE MENAJERE ÎN ORA-
ŞUL SANTANA – SAT CAPORAL 
ALEXA, JUDEŢUL ARAD

- suma de 245.967 lei cu TVA adi-
că 55.199 euro, reprezintă cofinan-
ţare de la bugetul local al Primăriei 
oraşului Santana, pentru derularea 
şi realizarea proiectului, respectiv 
un procent de 3,38 % din valoarea 
proiectului sus menţionat.

4. PROIECT DE HOTĂRÂ-
RE PRIVIND APROBAREA SU-
MELOR DE LA BUGETUL LO-
CAL AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI 
SÂNTANA, NECESARE PEN-
TRU DERULAREA ŞI REALIZA-
REA PROIECTULUI MODER-
NIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL 
SÂNTANA

- suma de 343.346 lei cu TVA adi-
că 77.075 euro, reprezintă cofinan-
ţare de la bugetul local al Primăriei 
oraşului Sântana, pentru derularea 
şi realizarea proiectului, respectiv 
un procent de 3,38% din valoarea 
proiectului sus menţionat.

Director economic, Romina Mihaela Socaci Consilier juridic, Monica Popovici



Clubul Sportiv Unirea 
Sântana prin secţia de 
handbal depune eforturi 
pentru a contribui la dez-
voltarea sportului de masă. 
În acest sens, în calitate de 
membru al Consiliului Di-
rector al Asociaţiei Judeţe-
ne de Handbal, în data de 
22.01.2014, la sala tactică 
a secţiei de handbal a C.S. 
Unirea Sântana am orga-
nizat o şedinţă a Asociaţiei 
Judeţene de Handbal, cu 
următoarea ordine de zi: 
prezentarea propunerii de 
regulament, pentru desfă-
şurarea campionatului ju-

deţean la toate categoriile 
de vârstă de juniori şi juni-
oare, stabilirea calendarului 
competiţional urmată de 
tragerea la sorţi şi stabilirea 
datei începerii returului la 
seniori şi senioare.

La această şedinţă au par-
ticipat: C.S. Unirea Sântana, 
L.P.S. Arad, C.S. Frontiera 
Curtici, C.S. Crişul Chişi-
neu Criş, Old Boys Arad 
şi s-au înscris C.S. Victoria 
Nădlac, C.S.S. Avram Iancu 
Arad, Colegiul Privat Arad, 
C.S. Spartacus Vinga, C.S. 
Unirea Gurahonţ şi altele. 
Supervizat de preşedintele 

de onoare al 
A.J.H. dom-
nul profesor 

Pavel Sârbu, am încercat să 
punem bazele revigorării 
handbalului judeţean.

 Prin crearea unor com-
petiţii la baza piramidei de 
handbal, mai ales la nivel 
de juniori şi junioare IV şi 
V, aria de selecţie în timp 
se va lărgi, ceea ce va duce 
la îmbunătăţirea calitativă 
şi cantitativă a echipelor de 
performanţă de la vârful pi-
ramidei. Numai organizând 
an de an aceste competiţii la 
nivel de judeţ se va ajunge 
în timp la valori şi la perfor-
manţe deosebite.

Unirea Sântana va parti-
cipa la toate categoriile de 
vârstă, la turneele care se 
vor organiza pentru desem-
narea campionilor judeţeni, 
pentru anul competiţional 
2013-2014.

Loturile noastre cuprind:
Junioare V (2003, 2004 

şi mai mici): Oxana Bi-
lan, Melania Blidişel, Anca 
Recalo, Timea Toth, Cris-
tina Uglea, Denisa Popa, 
Andrada Popa, Lorena 
Doloca, Raluca Gavriles-
cu, Alexia Ploscaru, Maria 
Costea, Iasmina Pop, Nadia 
Novac, Adriana Henti, Lo-
rena Draia, Andrada Sîrb, 
Iasmina Varvari, Alexandra 
Dârlea, Veronica Pătrugan, 
Sonia Korom.

Antrenor: Tiberiu Tănase
Junioare IV (2001, 2002 

şi mai mici): Florina Feieş, 
Simina Selegean, Simina 
Dehelean, Ligia Trif, Geor-
giana Vanea, Adelina Răuţ, 
Lavinia Lupchian, Iuliana 
Szentesi, Daniela Varvari, 
Mădălina Todea, Alexan-
dra Paşca, Mihaela Beleiu, 
Denisia Suiugan, Julia Jur-
că, Sonia Trif.

Antrenor: Tiberiu Tănase
Junioare III (1999, 2000 

şi mai mici): Daiana Boca, 
Denisa Coraş, Mălina Mla-
din, Lorena Mojic, Denisa 
Roşu, Denisa Toma, Denisa 
Weisenburger, Rahela Că-
lin, Andrea Draia, Mălina 
Morgoş, Patricia Tomuţa, 
Andrea Rusu, Paula He-
xan, Iulia Oneţiu, Cristina 
Hebean, Lavinia Dobra, 
Andrea Pătrugan, Denisia 
Suiugan, Larisa Cărăian, 

Melisa Mocoi.
Antrenor:Höniges Iosef
Juniori V (2003, 2004 şi 

mai mici): Beniamin Trif, 
Samuel Trif, Claudiu Neag, 
Daniel Luca, Vlăduţ Suciu, 
Paul Jurcă, Gerhard Hell, 
Claudiu Moldovan, Andrei 
Neag, Mihnea Lazea, Da-
niel Bulgărean, Alexandros 
Popa, Oliver Galiş, Adelin 
Cantea, Vlad Creţ, Flavius 
Danciu, Pintilie Florin.

Antrenor: Nils Willner, 
Ladislau Czebely

Juniori IV (2001, 2002 şi 
mai mici): Bogdan Mateş, 
Alex Recalo, Petrea Negru, 
Victor Toma, Andrei Ple-
şa, Ionuţ Ciorna, Paul Trif, 
Claudiu Nicula, Sergiu Pe-
truse, Denis Vincze, Daniel 
Burcă, Gabriel Paşca, De-
nis Novac, Emanuel Tcaci, 
Vlad Trif, Paul Burcă, Ionuţ 
Tomuţa, Bogdan Nagy.

Antrenor: Constantin 
Paşca

Juniori III (1999, 2000 şi 
mai mici): Cristian Dan-
ciu, Claudiu Mojic, Robert 
Wernitzer, Ovidiu Bogo-
şel, Emanuel Călin, Florin 
Hoza, Alex Mureşan, Ma-
ximilian Reinholz, Lisias 
Bodea, Imre Szentesi, Pe-
trică Vlaşini, Cătălin Dră-
goi, Cătălin Grosz, Mădălin 
Stalina, Mihai Purda, Ovi-
diu Proţiuc.

Antrenor: Iosef Höniges
Echipele de seniori şi se-

nioare ocupă locurile 2, 
respectiv 6, după desfăşu-
rarea turului campionatului 
judeţean de handbal.

Manager secţia de handbal:
    Prof. Iosef Höniges 
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Primul concurs de table din Sântana
Duminică 26 ianuarie 2014, aşa 

cum a fost anunţat, în holul Pri-
măriei Oraşului Sântana, s-a des-
făşurat prima ediţie a Concursu-
lui Local de Table. Organizat de 
Primăria Sântana în colaborare cu 
Clubul Sportiv Unirea Sântana, in-
edita competiţia a atras un număr 
neaşteptat de mare de participanţi.  

Cel mai tânăr dintre ei a fost Paş-
ca Mario Adelin, elev în clasa a II-
a, dar ne-am bucurat şi de prezen-
ţa  a două domnişoare Hermine 
Reinholz şi Amalia Căuş,  toţi trei 
prezentându-se onorabil, fiind 
eliminaţi abia în Turul III al con-
cursului. 

Concursul s-a desfăşurat pe du-
rata a 7 ore, în sistem eliminatoriu 
cu posibilitatea de recalificare a ce-
lor care au pierdut în primul tur. 

În finală s-au calificat 5 concu-
renţi: Cantea Mitică, Dobrei Cor-
nel  Zamfir, Orleţchi Adrian, Tri-
fa Doru şi Vasinc Mircea, care au 
jucat în sistem turneu, fiecare cu 
fiecare.

Marele câştigător şi primul cam-
pion de table al oraşului a fost 
domnul Mircea Vasinc cu patru 
victorii.  

Clasamentul final a fost următorul:
Locul I: Mircea Vasinc 
Locul II:  Mitică Cantea 

Locul III:  Cornel  Zamfir Dobrei 
Locul IV:  Adrian Orleţchi 
Locul V:  Doru Trifa 
Premiile au constat în diplome, 

cupe şi bani pentru primii trei 

clasaţi.
Apreciem  ca o reuşită desfăşurarea 

acestui concurs şi încurajăm partici-
parea pe viitor a mai multora.

Viceprimar, Cornel Gligor

HANDBALUL QUO VADIS



- Cine şi câţi membrii are corul?
- Numărul membrilor corului a vari-

at de la an la an între 20 şi 40,  toţi fiind 
credincioşi practicanţi care, „lăsând 
toate...”  m-au urmat si mi-au ascul-
tat poveţele. Rezultatul fiind însuşirea 
cântărilor Sfintei Liturghii, armoniza-
tă de Antoniu Sequens în anul 2011. 
De reţinut este efortul extraordinar al 
membrilor corului de a memora zeci 
de partituri, întrucât 90% dintre ei 
nu sunt cunoscători ai notaţiei liniare 
în muzică. Mai adaug şi ajutorul fără 
de care corala nu ar fi avut continui-
tate – profesoara Melania Vuin (fostă 
Baciu), care duminică de duminică şi 
sărbătoare de sărbătoare dă răspunsu-
rile la Sfânta Liturghie, înălţând şi în-
cântând sufletele credincioşilor.

- Care sunt membrii de baza ai co-
rului?

- Amintesc separat pe: Iştvan Andrei, 
Porcolean Cristian, Geoldeş Ioan, Do-
bra Dacian, absolvenţi de teologie şi 
pe Răuţ Gheorghe, a căror contribu-
ţie la calitatea cântărilor bisericeşti se 
face simţită. 

În ordine alfabetică enumăr  pe:  Ba-
lint Ana, Beş Elisabeta, Bichiş Lucia, 
Bodea Sofia, Buda Elena, Budiu Mari-
ana, Buşa Ielina, Comlăuşan Viorica, 
Demian Ana, Domşa Ionel, Domşa 
Corina, Drig Monica, Fericean Dana, 
Giurgiu Ghiorghina, Gligor Florenti-
na, Goina Victoria, Hârcăian Ilie, Ig-
nat Adina, Matei Dinu, Mişcoi Lucia, 
Mişcoiu Andreea, Palcu Dorina, Paşca 
Nicoleta, Pop Delia, Roman Simona.

De-a lungul anilor au mai făcut par-
te din cor şi alte persoane, care însă 
din motive de sănătate şi alte cauze, 
vin mai rar sau au încetat să mai vină 
la repetiţii. Amintesc aici pe: Balint 
Floarea, Boar Emilia, Bălaj Ioan, Bă-
trîn Carmen, Bonchiş Simona, Budiu 
Ioan, Fericean Marioara, Ghiulan Ni-
coleta, Goina Marius, Igreţ Maria, Lu-
caci Macrina, Mişcoi Florica, Miheţ 
Claudia, Musca Dinorel, Musca Floa-
re, Musca Ioan, Nadiu Elena, Neamţ 
Petru, Palcea Adina, Popa Simona, 
Scărlătescu Cornelia, Stoian Dorina, 
Tobă Marius, Uncruţ Maria, Vlaicu 
Maria.

Au decedat: Cionca Florica, Costan 
Traian, Ignat Mircea, Musca Ioan şi 
Frăţilă Viţa.

Cu acest prilej reînnoiesc apelul 
adresat de mai multe ori credincioşi-
lor de a mări  numărul membrilor co-
rului, evident rugămintea fiind adre-

sată celor cu aptitudini  muzicale. 
- În final, spuneți-ne câteva cuvinte şi 
despre dumneavoastră.

-Întâi de toate vreau să le mulţumesc 
bunilor credincioşi ai celor două paro-
hii ortodoxe din Comlăuş care m-au 
primit cu căldură şi cu toată dragos-
tea, ţinând cont de faptul că vin din 
zona Banatului de munte, din judeţul 
Caraş-Severin. În ceea ce priveşte for-
marea mea teologică, am urmat  între 
anii 1990-1995 cursurile Seminarul 
Teologic ,,Ioan Popasu” din Caranse-
beş, iar 1999 am absolvit Facultatea de 
Teologie din cadrul U.V. Timisoara .

In anul 2000, pe data de 6 februarie 
am fost hirotonit diacon  la Manas-
tirea Gai, iar în data de 27 februarie 
acelasi an, preot la parohia Comlăuş, 
de catre I.P.S. ArhiepiscopTimotei, pe 
atunci episcop al Aradului, Ienopolei 
si Hălmagiului. De atunci şi până în 
prezent mă  străduiesc ca prin ceea ce 
fac să contribui la zidirea sufletească a 
credinciosilor.

- În final, dacă doriţi să mai trans-
miteţi ceva pentru cititorii ziarului.

- “Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea şi toate celelalte  se vor adă-
uga vouă”.

Viceprimar, Cornel Gligor
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Într-o atmo-
sferă eminesceană s-au pur-
tat discuții despre activita-
tea marelui poet cât şi despre 
opera sa. Elevii s-au pregătit 
cu dialoguri fie din poezii fie 
din scrisorile trimise către iu-
bita sa Veronica. Participanții 
la simpozion au aflat în acest 
mod lucruri mai puțin cu-
noscute de ei din orele de 
limba română. 

La activitatea care s-a 
desfăşurat în cadrul Biblio-
tecii Orăşeneşti au partici-
pat atât domnul primar Da-
niel Tomuța cât şi dna insp. 
Rozalia Paşca, care s-au ară-
tat impresionați de prestația 
elevilor şi de felul în care au 
răspuns prezent la acest eve-
niment. În urma discuțiilor 
care s-au purtat şi datori-

tă faptului că atmosfera a 
fost una deosebită, toți cei 
prezenți au fost de acord ca 
în viitor să se mai întâlnească 
pentru a sărbători în acest fel 
şi alți scriitori români. Astfel 
că, următorul scriitor ales de 
copii pentru a fi omagiat este 
Ion Creangă. 

Pentru cei interesați de a 
participa la asemenea întâl-
niri se poate afla data urmă-
torului simpozion ținând 
legătura cu Biblioteca 
Orăşenească.  

Organizatorii mulțumesc în 
acest fel profesorilor care au 
sprijinit acest simpozion: Be-
lei Camelia, Ciorna Miha-
ela, Geoldeş Ioan şi Mistor 
Ancuța, aşteptându-i la ur-
mătoarea întâlnire.

Prof. Diana Blîndu

>>> pag. 1

EMINESCIENII! Corul “Nicolae Ştefu” al bisericii Comlăuş
Interviu cu domnul Nicolae Rădulescu, preot la Parohia Comlăuş

>>> pag. 1 Corul Bisericii

Preot
Nicolae Rădulescu



Redactorii săptămânalului de limbă 
germană „Banater Zeitung” au organi-
zat joi, 30 ianuarie, „Degustarea cârna-
ţilor bănăţeni”- „Worschkoschtprob”, 
sărbătoare cu o tradiţie de câteva de-
cenii pentru minoritatea germană din 
Banat, şi nu numai. Degustarea a avut  
loc în sala festivă a Liceului Tehnologic 
din Sântana. Parteneri ai evenimentu-
lui au fost: Primăria Oraşului Sântana 
şi Forumul Democratic al Germanilor 
din Sântana, cu sprijinul HOG Sânta-
na, instituţiile de învăţământ din oraş 
şi Clubul Economic Româno-Ger-
man, DRW Arad, prin filiala sa locală.

A fost o premieră pentru județul 
Arad, ediția din acest an desfăşurându-
se pentru prima dată în județul nos-
tru. Degustarea s-a desfăşurat sub 
forma unui concurs pe două secțiuni: 
pentru producătorii privaţi (cârnaţi 
făcuţi în propria gospodărie pentru 
consumul propriu) şi pentru firme-
le producătoare de mezeluri (cârnaţi 
produşi pentru comerţ). Concursul a 

fost destul de animat, la secțiunea pen-
tru producătorii privați participând 31 
de concurenți iar la secțiunea comerț, 
numărul concurenților fiind 24. 

Am avut bucuria de a vedea pe po-
dium la secțiunea producători privați 
şi gospodari din Sântana: Socaciu Eri-
ka - loc I; HÖniges Meihard şi Raab 
Lukas- ambii clasându-se pe locul II; 
iar pe locul III s-au clasat Gelts Oswald 
şi Toma Gheorghe. 

Evenimentul a fost unul de anvergură, 
bucurându-se de prezența mai multor 
oficialități. Primarul Daniel Tomuța i-a 
avut alături cu această ocazie pe con-
sulul Germaniei la Timişoara,  dom-
nul Rolf Maruhn, deputatul Dorel 
Căprar, senatorul Ioan Cristina, sena-
torul Constantin Traian Igaş, directori 
de societățiu comerciale de pe raza 
localității, precum şi alți invitați, atât 
din Arad cât şi din alte județe.

Nu putem încheia această scurtă pre-
zentare fără a aminti prestația muzica-

lă deosebită pe care a a avut-
o fanfara „Lambert Steiner” 
din Sântana, care împreună 
cu ansamblul Busuiocul, 
grupul vocal şcolar pregătit 
de doamna Raab Melania, 
precum şi grupul de dansa-
tori al secției germane(cls. 
I-IV), au întreținut atmosfe-
ra de sărbătoare pe tot par-
cursul desfăşurării concur-
sului. 

Căsătoriile lunii Decembrie 2013
MIŞCOI SIMION & LIPOVAN MARIANA - FLORICA

MIRON ANCHIDIM & TIMIŞ ANA - MARIA
TRIF TRAIAN - IONEL & HAI ALINA - GEORGIANA
ŞUTICĂU BENIAMIN & CIPLEU LAVINIA - MARIA

Le doresc tuturor acestor cupluri care şi-au unit destinele în 
ultima lună a anului trecut mult succes în viață, multe reali-
zări împreună şi bineînțeles „Casă de piatră”.

Primar, Daniel Tomuța

  SÂNTĂNEANUL

CMYK

                                                            IANUARIE 2014                                 SÂNTĂNEANUL           pag. 5  

O iarnă frumoasă la Sântana!
Mult aşteptata iarnă a sosit 

şi la noi. Deşi venită cu o lună 
întârziere, este frumoasă şi li-
niştită. Să mulţumim Dom-

nului pentru asta şi să ne ru-
găm pentru cei din zonele în 
care troienele sunt până la 
streaşina casei.

Pentru a asigura confortul cetăţenilor 
care călătoresc la muncă sau şcoală, 
primăria a amenajat mai multe staţii de 
autobuz. Anul trecut au fost construite 
două iar anul acesta se lucrează deja la 
alte trei staţii dintre care două urmea-
ză a fi amplasate pe strada Muncii la 
intersecţiile cu străzile C.D. Gherea şi 
Zărandului şi una pe strada Ghioceilor 
la Liceul Tehnologic Sântana.

Anul trecut au fost reparate total sta-
ţiile de la pizzerie şi de la Birtul Mo-
ţilor.

Efortul de a oferi condiţii civilizate nu 
este răsplătit cum se cuvine chiar de 
către cei care beneficiază de ele.

Imaginea staţiei de la pizzerie, repa-
rată anul trecut, spune totul despre bu-

nul simţ al unora dintre noi. Ne vom 
face datoria să îndreptăm din nou stri-
căciunile amintind că plata acestora se 
face din banii noştri ai tuturor.

Stații de autobuz vandalizate!

Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic  
Sântana a fost reamenajată!

Stație distrusă

Degustarea cârnaţilor bănăţeni 
Worschkoschtprob - o reușită!

Moara îşi încetează activitatea
SC Cornex SRL vine în întâmpinarea clienţilor şi anunţă că 

Moara Sântana, situată pe strada M. Viteazul nr. 1, va mai fi 
funcţională până în data de 28.02.2014, după care activitatea 
va fi sistată.

Cetăţenii care mai au produse de ridicat sunt rugaţi să se 
adreseze conducerii societăţii pentru ridicarea acestora până 
la data menţionată mai sus.

Conducerea SC Cornex SRL

Vă aducem la cunoştinţă 
că impozitele şi taxele locale 
pentru anul 2014 nu au suferit 
modificări faţă de anul 2013. 
Actul normativ care a stat la 
baza stabilirii impozitelor şi 
taxelor aferente anului 2013 
este HG nr 1309/27.12.2012.

Cuantumul sumelor dato-
rate va fi adus la cunostinta 
dumneavoastră prin decizii 

de impunere şi înştiinţare de 
plata, care vor fi transmise fi-
ecărui cetăţean până la finele 
lunii februarie.

Vă mai informăm că taxele 
datorate pentru serviciul de sa-
lubritate pot suferi modificări 
faţă de nivelul anului 2013.

Vă mulţumim pentru înţe-
legere.

Serviciul impozite si taxe

IMPOZITE ȘI TA XE

Lucrările au fost finalizate în partea a doua a lunii ianuarie şi au constat în placarea cu gresie a 
întregii suprafeţe a sălii (258 m2), lucrări de vopsitorie şi zugrăveli, înlocuirea uşilor din lemn cu 
tâmplărie PVC-alba, montare cortină şi reflectoare pentru scenă.
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Societatea de asigurare INTER BROKER SRL, aduce la cunoştin-
ţa cetăţenilor că, începând cu data de 1 februarie 2014, pot cumpă-
ra rovigneta (taxa de drum) şi de la punctul de lucru din Sântana,  
strada Muncii nr 95.

În atenția cetățenilor!
Primăria Oraşului Sântana, organizează înscrieri şi preselecţie pen-

tru înfiinţarea unei trupe de majorete. Se pot înscrie tinere cu vârsta 
cuprinsă între 12-14 ani, cu statură atletică.

Înscrierile şi repetiţiile vor avea loc la sala de evenimente de la Satu 
Nou, începând cu data de 29 ianuarie 2014, în fiecare zi de miercuri, 
de la orele 16:00.

Inspector,
Rozalia Mariana Paşca

Primăria vă informează!
Primăria Oraşului Sântana, organizează în data de 12 februarie 2014, 

preselecţia pentru concursul ,,Floricele din Sântana” - ediția a XIII-a.
Preselecţia va avea loc la sala de evenimente de la Satu Nou în data 

de 12 februarie 2014 începând cu orele 13:00.
Sunt invitați să participle copiii talentaţi cu vârsta cuprinsă între 7-14 

ani. Concurenţii vor pregăti două melodii la alegere. Vă aşteptăm.
Inspector,

Rozalia Mariana Paşca

POLIȚIA VĂ INFORMEAZĂ:
• A fost identificat autorul furtului, rămas iniţial cu autori necu-

noscuţi, în persoana numitului C.B.M. care în data de 27.12.2013 a 
pătruns în imobilul aparţinând Asociaţiei Viitorul Copiilor de pe str. 
Muncii, nr. 134 de unde a sustras o sumă de bani şi mai multe bunuri, 
prejudiciul fiind recuperat în proporţie de 90%. 

• RECOMANDĂM conducătorilor auto să echipeze autovehiculele 
corespunzător sezonului de iarnă şi să adapteze viteza la condiţiile de 
drum şi respectarea regulilor privind oprirea şi staţionarea în zona 
centrală a oraşului. 

• Au fost aplicate un număr de:
- 60 sancţiuni contravenţionale la OUG195/2002R – privind circula-

ţia vehiculelor pe drumurile publice.
- 14 sancţiuni contravenţionale la L61/1991R – privind menţinerea 

ordinii şi liniştii publice. 
- 5 sancţiuni contravenţionale la L12/1990R – privind actele de co-

merţ ilicit.
Comisar Şef Poliţia Sântana,

Alexandru Cuciula

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA 
ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:

În ultima lună a anului 2013, au avut loc două evenimente nefaste 
şi anume două incendii de locuinţe care au distrus în parte imobilele 
afectate. Incendiile s-au produs pe fondul nerespectării măsurilor de 
siguranţă pe care trebuie să le avem în vedere atunci când încălzim 
locuinţa.

Obiectivul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este sigu-
ranţa dumneavoastră. Pe această cale îndemnăm locuitorii oraşului 
la responsabilitate şi amintim câteva măsuri pe care trebuie să le în-
treprindă pentru evitarea unor tragedii:

- nu folosiţi aparate electrice defecte, improvizate şi nu le lăsaţi sub 
tensiune;

- nu amplasaţi radiatoarele lângă perdele sau mobilier;
- nu amplasaţi materiale combustibile în apropierea sobei (haine, 

lemne, etc.);
- verificaţi coşurile de fum; acestea trebuie curăţate anual, tencuite 

şi izolate de materialele inflamabile;
- nu lăsaţi copii singuri, nesupravegheaţi şi focul aprins în sobă;
- nu vă culcaţi fără a stinge focul din sobă sau închide gazul.
Potrivit datelor statistice, un incendiu are loc la fiecare 20 de mi-

nute. Prin urmare, vă rugăm să trataţi focul şi curentul electric cu 
respect şi grijă.

Vă dorim un an prosper şi binecuvântat,
Şef S.V.S.U,

ALEXANDRU-RAOUL VUICIU

Problema câinilor fără stăpân 
este o problemă naţională care 
nu ocoleşte nici oraşul nostru. 
Pe parcursul anului 2013 au fost 
ridicaţi de pe raza oraşului 101 
câini vagabonzi. Cu toate aces-
tea pare că numărul acestora pe 
străzi este constant. Înţelegem 
nemultumirea cetăţenilor  din 
anumite zone ale oraşului însă 
vrem să asigurăm pe toată lumea 
că încercăm să gestionam cât mai 
eficient această problemă.            

Până în luna decembrie a anu-
lui trecut prinderea maidanezilor 
s-a făcut prin intermediul  sin-
gurului operator abilitat pentru 
o asemenea activitate din judeţul 
nostru, şi anume serviciul câini 
comunitari din cadrul SC Gospo-
daria Comunală Arad. Începând 
din luna ianuarie a anului 2014 
acest serviciu a intrat în reorga-
nizare şi îşi desfăsoară activitatea 
exclusiv pe raza orasului Arad, lă-
sându-ne complet descoperiţi în 
această privinţă. Conducerea So-

cietăţii de Gospodarie Comunală 
Arad ne-a comunicat că lucrează 
la elaborarea unui contract cadru 
prin intermediul căreia să poata fi 
deservite din nou si alte localitati 
din judet. 

Paralel cu acest demers analizăm 
şi posibilitatea deschiderii unui 
adăpost pentru câinii fără stăpân, 
undeva la marginea orasului. Ră-
mâne de văzut care dintre aceste 
două alternative va fi cea mai be-
nefică cale de acţiune pentru vii-
tor. Vom ţine cont de toate aspec-
tele pe care le implică deschiderea 
unui asemenea adăpost.

Conducerea Primăriei

ANUNȚ

CÂINII VAGABONZI.. .
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ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE TERENURI ŞI ANIMALE
Comunicat în atenţia următoa-

relor categorii de deţinători de 
terenuri şi animale:

• persoane fizice cu domiciliul 
fiscal în Sântana;

• persoane fizice cu domiciliul 
fiscal în alte localităţi;

• persoanele juridice cu domi-
ciliul fiscal în Sântana (societăţi 
comerciale, societăţi/ asociaţii 
agricole, unităţi de învăţământ, 
sănătate, culte, industrie, trans-
port, construcţii, administraţie 
publică, etc., cu excepţia uni-
tăţilor aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Mi-
nisterului Justiţiei şi Serviciul Ro-
mân de Informaţii);

• persoanele juridice cu domi-
ciliul fiscal în alte localităţi, care 
deţin pe raza oraşului Sântana 
bunuri ce fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol, precum tere-
nuri agricole (inclusiv grădini din 
intravilan, pomi fructiferi,viţă de 
vie etc.) sau silvice, animale do-
mestice şi/sau animale sălbatice 
crescute în captivitate (bovine, 
ovine, caprine, porcine, cabaline, 
iepuri, animale de blană, păsări, 
familii de albine etc.), utilaje şi in-
stalaţii pentru agricultură şi silvi-
cultură, construcţii etc.

Potrivit Normelor tehnice de 
completare a registrului agri-
col pentru perioada 2010-2014, 
aprobate prin Ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
ministrului administraţiei şi in-
ternelor, ministrului finanţelor pu-
blice şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică, nr. 95 / 153 
/ 1998 / 3241 / 2010, categoriile 
menţionate mai sus au obligaţia 
de a declara pentru înscrierea în 
Registrul Agricol al Primăriei 
oraş Sântana, datele privind su-
prafeţele de terenuri agricole (in-
clusiv grădini familiale), utilajele 
agricole, animalele, păsările, fa-

miliile de albine, pomii fructiferi, 
şi construcţiile pe care le exploa-
tează, sau le deţin în proprietate, 
pe raza oraşului Sântana, în teme-
iul art.11 din OG28/2008:

ART.11 (1) perioadele la care 
persoanele fizice şi juridice au 
obligaţia să declare datele pentru 
înscrierea în registrul agricol sunt 
următoarele:

a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru 
datele anuale privind membrii 
gospodăriei, terenul aflat în pro-
prietate şi cel pe care îl utilizează, 
clădirile cu destinaţia de locuinţă, 
construcţiile –anexe, şi mijloacele 
de transport cu tracţiune animală 
şi mecanică, maşinile, utilajele şi 
instalaţiile pentru agricultură şi 
silvicultură, efectivele de anima-
le existente în gospodărie/ uni-
tatea cu personalitate juridică la 
începutul fiecărui an, precum şi 
modificările intervenite în cursul 
anului precedent în efectivele de 
animale pe care le deţin, ca ur-
mare a vânzării – cumpărării, a 
produşilor obţinuţi, a morţii sau 
sacrificării animalelor ori a altor 
intrări-ieşiri;

b) 1– 31 mai, pentru datele pri-
vind modul de folosinţă a terenu-
lui, suprafeţele cultivate, numărul 
pomilor în anul agricol respectiv;

c) Persoanele fizice şi juridice 
au obligaţia să declare date pentru 
a fi înscrise în registrul agricol şi în 
afara acestor intervale de timp, în 
cazul în care au intervenit modifi-
cări în proprietate, în termen de 30  
de zile de la apariţia modificării.

d) În cazul în care persoanele 
fizice sau cele juridice nu fac de-
claraţiile la termenele prevăzute la 
alin.(1), se consideră că nu au in-
tervenit niciun fel de modificări, 
fapt pentru care în registrul agri-
col se reportează din oficiu datele 
precedente, cu menţiunea cores-
punzătoare la rubrica “semnătura 
declarantului”.

Înscrierea datelor în registrul 
agricol se va face pe baza decla-
raţiei date pe propria răspun-
dere de capul gospodăriei sau în 
lipsa acestuia, de un alt membru 
major al gospodăriei, prin vizi-
tarea persoanelor fizice de către 
persoanele împuternicite cu com-
pletarea registrului agricol sau la 
primărie. Înscrierea în registrul 
agricol a datelor privind clădirile 
şi terenurile, titularului dreptului 
de proprietate asupra acestora, 
precum şi a schimbării categoriei 
de folosinţă se poate face numai 
pe baza de documente, anexate la 
declaraţie.

Potrivit art.20 alin.(1) din 
O.G.nr.28/27.08.2008, declara-
rea de date neconforme cu re-
alitatea, refuzul de declarare, 
degradarea, distrugerea sau sus-
tragerea integral sau parţial a 
datelor din registrul agricol, re-
fuzul de a prezenta primarului, 
prefectului şi persoanelor împu-
ternicite de aceştia documentele 
şi evidenţele necesare în vederea 
verificării realităţii datelor, ne-
declararea la termenele stabilite 
şi în forma solicitată a datelor 
care fac obiectul registrului agri-
col, precum şi neîndeplinirea de 
către personalul din aparatul 
de specialitate al primarului cu 
atribuţii în domeniu a obligaţii-
lor ce decurg din prezenta ordo-
nanţă constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 
100 lei la 500 lei în cazul persoa-
nelor fizice, iar în cazul persoa-
nelor juridice, cu amendă de la 
300 lei la 1.500 lei.

Având în vedere cele arătate mai 
sus, persoanele fizice (inclusiv 
persoanele care locuiesc în zone-
le de blocuri) şi juridice (socie-
tăţi comerciale, societăţi/asociaţii 
agricole etc.) deţinătoare de tere-
nuri, animale sau alte bunuri ce 
fac obiectul înscrierii în regis-

trul agricol, au obligaţia să de-
clare datele mai sus menţionate, 
în vederea înscrierii în Registrul 
Agricol al Primăriei oraş Sântana.

În lipsa declaraţiei la REGIS-
TRUL AGRICOL, cetăţenilor nu 
li se vor putea elibera documen-
te ce atesta înscrierile în registrul 
agricol: adeverinţe pentru elibe-
rarea cărţii de identitate, bursă, 
ajutor pentru încălzire, subvenţie, 
certificate de producător etc.

Drept urmare, persoanele fizice 
si juridice, din categoriile men-
ţionate mai sus, sunt rugate să 
se prezinte la sediul Primăriei 
oraş Sântana, str. Muncii, nr.120 
A, Comp. Registru Agricol de 
LUNI – JOI între orele 8 – 16 şi 
VINERI între orele 8-14 după 
cum urmează:

LUNI: A.I.Cuza; Ana Ipatescu; 
Aradului; Avram Iancu; Bicazului; 
Bistritei; Bucegi; Banatului; Bra-
dului; Caprioarei; Campului; Cio-
cirliei; Closca; Crisului; Crisana; 
Dudului.

MARȚI: Dunarii; Fagarasului; 
Garii; Graului; Garofitei; Ghioce-
ilor; Horia; I.Creanga; I.Slavici;  
I.Vidu; L.Rosu; Libertatii; Lalele-
lor; Liliacului; Muncii; M.Viteazu;
MIERCURI: Marasesti; Mu-

resului; M.Eminescu; M.Viteazu; 
Nucului; Olteniei; Paltinisului; 
Plopului; Primaverii; Prunului; 
P-Ta Marasesti; Rodnei; Teiului; 
Unirii; Viorelelor; Rozelor; Ca-
poral Alexa.
JOI: Zarandului; A.Vlaicu; 

Bobilna; Bujorului; Crinului; 1 
Decembrie; D.Gherea; Grivi-
ta; G.Cosbuc; I.L. Caragiale; 
L.Blaga; L.Rebreanu; 1 Mai; 9 
Mai; Micsunelelor; 8 Martie
VINERI: M. Sadoveanu; N. 

Balcescu; Oituz; Poetului; Pacii; 
Romantei; Romana; Somesului; 
T.Vladimirescu; Trandafirilor; Vana-
tori; V.Alecsandri; Zefirului; Zorilor

Registrul Agricol

În cazul unei pene de curent 
în locuinţa dumneavoastră, vă 
aducem la cunoştinţă că S.C. 
Enel Distribuţie Banat S.A., a 
creat pentru judeţul Arad un 
Call Center (tel. 0257-929), care 
vă stă la dispoziţie 24 de ore din 
24, pentru a semnala problemele 

legate de furnizarea de energie 
electrică (întreruperi şi deranja-
mente reţele).

Cazurile de becuri izolate, care 
nu ard pe stradă, se comunică la 
nr. de telefon al Primăriei Sânta-
na 0257-462082.

Vă mulţumim pentru înţelegere 

În atenția cetățenilor!

Anunţ
important!

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

Furdea Simion
Bîte Teodor

Rădulescu Doina
Beş Floare

Georgiţă Petru

Höniges Terezia
Creţ Avram

Adrean Victa
Pac Ilie

Dema Petru

! Luni, 03 Februarie 2014, ora 
18:00, la sediul Primăriei Ora-
şului Sântana, va avea loc dez-
baterea publică pentru bugetul 
aferent anului 2014.



Tort de ciocolată
Ingrediente pentru blat:

Făină - 110gr
Zahăr - 250gr
Praf de copt -  o linguriță
Cacao  - 50gr
Sare - 3gr
Unt (la temperatura camerei) - 120gr
Esență de vanilie - 1 linguriță
Ouă -  3 ouă și 1 albuș
Ciocolată (menaj) - 185gr 
(65% Cacao sau mai mult)

Preparare
Se amestecă bine făina, zahărul, 

praful de copt, cacao și sarea.
Se topește ciocolata în baie de abu-

ri sau în cuptorul cu microunde.
Se amestecă untul cu ouăle, 

esența de vanilie și ciocolata to-
pită. Odată amestecate, se adaugă 
jumătate din cantitate la primul 
amestec (făină, zahăr, praf de copt, 
cacao și sare). Se amestecă bine și 
apoi se adaugă și cealaltă jumata-
te din amestec. Se amestecă din 
nou foarte bine și se pune într-o 
tavă tapetată cu hârtie de copt. Se 

coace timp de 20 de minute la 180 
de grade C. Se lasă apoi la răcit cel 
puțin 30 de minute.

Spuma de ciocolată
Acest tort va avea nevoie de 

două feluri de spumă de ciocola-
tă. Ingredientele pentru acestea 
sunt aceleași, cu excepția că, pen-
tru spuma de ciocolată albă nu 
este nevoie de unt ci de frunze de 
mentă mărunțite.
Ciocolată neagră/ciocolată albă (menaj)         

200 gr pentru fiecare spumă 
(65% Cacao sau mai mult)
Unt - 30 gr
Ouă - 2 buc 
(se separă albușurile de gălbenuș)
Zahăr praf - 2 linguri
Zahăr normal - 2 linguri
Frișcă - 120ml
Frunze de mentă - 20gr

Preparare
Ciocolata și untul se pun într-un 

vas și se topesc deasupra unei băi 
de aburi. În timp ce acestea se to-
pesc, într-un alt vas se bate frișca 
cu 30 gr de zahăr (normal). Într-
un al treilea vas se bat albușurile 
până se fac spumă și apoi adau-
găm pe rând o linguriță de zahăr 
praf și apoi cealaltă. Albușurile se 
bat în continuare până se obține o 

spumă de o consistență mai tare.
Dacă s-a topit ciocolata, se ia de 

pe foc și se adaugă gălbenușurile, 
amestecând bine. În cazul spumei 
de ciocolata albă, acesta este mo-
mentul când se adaugă frunzele 
mărunțite de mentă. Se lasă la răcit.

Pe blat se așează mai întâi spu-
ma de ciocolată neagră și apoi se 
pune la frigider până pregătim 
spuma de ciocolată albă. 

Se toarnă apoi spuma de cioco-
lată albă peste spuma de ciocolată 
neagră și se lasă aproximativ o oră 
la frigider pentru a se fixa.

Sper că vă va placea această 
rețetă! Poftă bună!

Oana Bușta

  SÂNTĂNEANUL

CMYK
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Bucătăria lui Mark!
„Această rețetă este pentru 

toți iubitorii de deserturi și 
mai ales pentru cei ca mine, 
care au o slăbiciune pen-
tru ciocolată. Acest desert 
este compus din două tipuri 
de spumă de ciocolată și, la 
bază, un blat special de cio-
colată. Sper că vă va plăcea.”

Mark Chandler

Echipele au fost îm-
părţite în două grupe în semifinale 
urmând a se califica primele două. 
După jocuri aprig disputate, clasa-
mentul a arătat astfel:

Locul I – C.S. INEU
Locul II -  A.S. DOROBANŢI
Locul III  - C.S.UNIREA SÂN-

TANA
  Premiile au constat în cupe, di-

plome, calendare, existând și două 
distincţii individuale pentru cel 
mai bun portar și cel mai bun jucă-
tor al turneului.

La festivitatea de premiere au luat 
cuvântul domnul Dorel Cura, pre-
ședintele Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal; domnul Daniel Tomuţa, 
primarul orașului Sântana și dom-
nul Ovidiu Nadiu, președintele sec-
ţiei de fotbal a C.S. UNIREA SÂN-
TANA.

Competiţia a fost organizată de 
C.S. UNIREA SÂNTANA împreu-
nă cu Primăria și Consiliul Local al 
Orașului Sântana. 

Prof. Cătălin Puia

CUPA „UNIREA”

>>> pag. 1

Bucuria golului!
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