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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Au avansat lucrările în cadrul proi-
ectului 2014-2017 de asfaltare din 
fonduri guvernamentale a 8,1 km de 
străzi orăşeneşti. S-a turnat primul 
strat de asfalt pe străzile Căprioarei și 
Câmpului, între piaţa agroalimentară 
şi strada Ghioceilor, pe străzile 
Aradului şi Bistriţei între străzile M. 
Viteazul şi Ghioceilor, precum şi pe 

străzile T. Vladimirescu şi N. Bălcescu 
pe tronsoanele cuprinse între străzile 
1 Decembrie şi M. Viteazul. Cu acești 
ultimi 4,3 km, s-a ajuns la un total de 
7,5 km realizați parțial, rămânând în 
așteptare doar strada Bicazului. 

Vă reamintim că în cadrul acestui 
program, străzile urmează să � e aco-
perite cu două straturi de asfalt, iar 
acostamentele vor �  realizate doar în 
� nal.  

Conform calendarului creștin ortodox, anul 
acesta ne vom bucura în luna mai de S� n-
tele Sărbători ale Paștilor. Alături de această 
minunată sărbătoare, alte câteva evenimente 
importante urmează să se desfășoare în orașul 
nostru.
Dintre acestea, probabil că cel mai remarcabil 
din punct de vedere al mediatizării îl va consti-
tui vizita domnului profesor Stefan Hell, laure-
atul premiului Nobel pentru chimie. Domnul 
Hell va participa la festivitățile prilejuite de 
ziua absolvenților la liceul din localitate, care îi 
poartă deja numele, iar primăria orașului îi va 
acorda titlul de cetățean de onoare. Prezența 
unei personalități de o asemenea anvergură va 
atrage atenția întregii mass-media și trebuie 
tratată cu toată atenția. Spre bucuria și cinstea 
noastră, în ultimii trei ani de zile au fost reabili-
tate total patru din clădirile liceului tehnologic. 
Până în 26 mai, ziua manifestărilor omagiale, 

va �  renovată ultima fațadă și construită par-
carea pentru profesori și elevi din fața liceului. 
Putem așadar să așteptăm cu fruntea sus pe cel 
care a pus orașul nostru pe harta mondială a 
științei.
Tot în domeniul educației se situează un alt 
eveniment major: începe construcția unei 
grădinițe moderne cu opt săli de clasă, mobil-
ier, terenuri de joacă și toate dotările necesare. 
Ca să nu supărăm pe nimeni trebuie să spunem 
că este un proiect inițiat încă de acum un dece-
niu, cu o documentație realizată de către Min-
isterului Educației în anul 2011 și actualizată în 
2015, care prinde în sfârșit contur. Construcția 
este � nanțată de către Banca Mondială şi Gu-
vernul României cu o contribuție � nanciară și 
din partea primăriei. Va �  una dintre cele mai 
mari și mai moderne grădinițe din județ. Odată 
cu � nalizarea acesteia toate marile probleme 
din infrastructura pentru educație a orașului 
Sântana vor �  rezolvate, iar atenția noastră se 
va putea îndrepta acum spre dotarea cu mijlo-
ace moderne de învățământ a tuturor unităților 
școlare. 
Al treilea eveniment însemnat îl constituie � -
nalizarea lucrărilor la Capela din Comlăuș, con-
comitent cu asfaltarea străzii și a parcării din 
fața cimitirului. 
Alături de aceste fapte de istorie, memorabile 
pentru generații de acum încolo, viața noastră 
și a orașului va merge înainte, normal. Să avem 
parte de sănătate și fericire, pentru ca să ne 
putem bucura de toate cele date de Dumnezeu 
în liniște și pace alături de familiile noastre.     

Primar Daniel Tomuța

Politica bunului simţ

Primar 
Daniel Tomuța

Ca în � ecare an  ”Ziua Internaţio-
nală a Rromilor” a fost sărbătorită  
la Școala Gimnazială Sântana vineri, 
8 aprilie 2016, începând cu ora 9.00. 

Cadrele didactice împreună cu elevii 

de etnie rromă au un program speci-
al dedicat acestei sărbători la care au 
participat profesori, învățători, elevi și 
părinţi.
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Fie ca spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paşti 
să vă lumineze sufl etele şi casele! 

Dumnezeu să va binecuvânteze şi să va ocrotească!
Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!

Primar, viceprimar, Consiliul Local!

-Părinte Vand, mai este puţin şi se 
împlinesc cinci luni de la numirea dvs 
ca preot în parohia Comlăuș. Care a 
fost drumul dvs până aici?

-M-am născut în satul Luncşoara, 
comuna Hălmăgel, din judeţul Arad. 
Am terminat liceul silvic în 1985, am 
satisfăcut stagiul militar până în 1987, 
iar după aceea am lucrat o scurtă 
perioadă la Ocolul Silvic Hălmagiu. 
Până în 1994 am lucrat ca referent la 
Primăria Comunei Hălmăgel, de unde 
la 28 de ani am plecat la Facultatea de 
Teologie ortodoxă Arad. Din mai 1998 
am ajuns preot în satul natal, până la 
transferul în Comlăuş.

-Cum a fost acomodarea?
-M-am acomodat repede, m-a aju-

tat şi faptul că am rudenii şi mulţi 
prieteni în oraşul Sântana. 

Am fost bine primit de către 

părintele Porcolean Nicolae şi de 
către ceilalţi preoţi din oraş, de 
către credincioşi şi în mod special 
de către conducerea primăriei. Cu 
domnul primar Daniel Tomuţa şi cu 
domnul viceprimar Cornel Gligor 
ne cunoaştem mai demult şi mi-au 
spus doar cuvinte de laudă despre 
oraşul Sântana şi despre credincioşii 
pe care îi păstoresc.

Altfel de valori
Interviu cu părintele Vand Ioan

> pag.2

Continuă asfaltarea străzilor
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-Venirea dvs a coincis cu con-
strucţia capelei din cimitirul 
ortodox. Cum au decurs lucră-
rile și care este stadiul actual al 
construcţiei?

- Da, construcţia a fost începută 
înainte de către părintele Nicolae 
Porcolean, și în momentul de faţă 
lucrările sunt � nalizate. Pentru 
mine a fost o surpriză plăcută 
faptul că s-a � nalizat într-un timp 
atât de scurt, atât prin contribu-
ţia credincioșilor cât și în cea mai 
mare măsură a primăriei orașului 
Sântana și pe această cale îi mul-
ţumesc din su� et domnului pri-
mar Daniel Tomuţa și consiliului 
local pentru sprijinul acordat în 
realizarea acesteia într-un timp 
atât de scurt.

-Pentru orice preot, construc-
ţia unei capele este o mare rea-
lizare. Ce alte realizări aţi mai 
reușit în activitatea dvs?

- Cu siguranţă că este o mare 
realizare atât pentru mine cât și 
pentru părintele Nicolae Porco-
lean. În cei 15 ani de preoţie am 
mai avut bucuria să ridic o bise-
rică în satul meu natal, Luncșoa-
ra, pe care am lăsat-o � nalizată 
în proporţie de 98%. Tot în pe-
rioada aceasta am consolidat și 

întreţinut cele două Biserici din 
lemn, monumente istorice din 
Vojdoci și Luncșoara de Jos.

La începutul activităţii preoţești 
am găsit biserica din Luncșoara 
de Sus în proporţie de 80%, eu 
� nalizând în decursul anilor 
lucrările. Lucrul care l-a impre-
sionat pe preotul care a venit în 
urma mea, ducându-mi cuvinte 
de laudă la Arhiepiscopie.

-Recent, în 3 aprilie, parohia 
din Comlăuș a primit și cel de-
al doilea preot. Vă cunoașteţi?

-Da, ne cunoaștem cu părin-
tele Lucian Ștefănuţ din faculta-
te. Sper într-o bună colaborare, 
spre binele și satisfacţia credin-
cioșilor.

-Suntem înaintea Paștelui; ce 
ar �  mai bine să înţeleagă oa-
menii din această sărbătoare, 
mai mult decât mielul fript, ouă 
roșii și cozonac?

-Să înţeleagă că Învierea Dom-
nului este începutul învierii 
noastre în sensul în care prin 
propria Lui înviere Mântuitorul 
Hristos a redeschis pentru om 
porţile împărăţiei lui Dumne-
zeu, care fuseseră închise prin 
neascultarea primilor oameni 
Adam și Eva. Învierea Domnu-
lui este apoi învierea noastră îm-
preună cu Hristos din moartea 
păcatului și renașterea pentru o 
viaţă încununată de fapte bune, 
bineplăcute lui Dumnezeu.

În sensul acesta pregătirile pen-
tru Sfânta Înviere nu se referă în 
primul rând la pregătirea mân-
cărurilor (miel fript, ouă roșii și 
cozonac), ci la pregătirea su� ete-

lor noastre pentru cea mai mare 
minune săvârșită de Mântuitorul 
Hristos- Învierea Sa din morţi. 
Această pregătire se face prin: 
postire; spovedanie, primirea 
S� ntei împărtășanii, ajutarea ce-
lor a� aţi în nevoi și alte fapte ale 
milei su� etești și trupești.

-În ce activitate vă găsiţi rela-
xarea? Aveţi vreun hobby?

-Îmi place să ascult muzică 
bisericească și muzică popula-
ră. De altfel copiii mei pe lângă 
studiile de teologie au absolvit 
și Școala populară de artă. An-
dreea � ica mea este în anul II și 
împreună cu Radu, � ul meu cel 
mare și viitoarea noră Viorica 
Mănăstire, doresc să facă o cari-
eră în muzică.  

-Așteptări de la viitor?
Sănătate, liniște și împliniri la 

copii.
-Un mesaj pentru cititorii noș-

tri mai mult sau mai puţin cre-
dincioși.

Bucuraţi-vă de Învierea dom-
nului, pregătiţi-vă pentru aceas-
ta după cuviinţă. Nu lăsaţi în-
tunericul păcatului și al altor 
răutăţi să umbrească această 
bucurie sfântă. Căutaţi pacea cu 
Dumnezeu în su� etele dumnea-
voastră și în relaţiile cu ceilalţi. 
Iertaţi pe cei care v-au greșit și 
așa veţi avea bucuria mântuirii.

Lumina invierii sa va aduca 
pace, liniste, sanatate si caldura 
su� eteasca tuturor.  

Hristos a înviat!

Altfel de valori
Interviu cu părintele Vand Ioan

Preot nou în parohia Comlăuș

Începând cu 3 aprilie a. c, s-a ocupat cel de-al 
doilea post de preot rămas vacant în urma tran-
sferului părintelui N Rădulescu la parohia Sân-
tana 1. 

Noul preot slujitor al parohiei Comlăuș este Lu-
cian Ștefănuț, venit prin concurs de la parohia 
Mădrigești, de lângă Gurahonț. 

La instalare au fost prezenți preot protosinghel 
Teodor Vid, consilier bisericesc în cadrul Arhie-
piscopiei Aradului, delegat al Înaltpres� nțitului 

Arhiepiscop Timotei Seviciu, preaonoratul pă-
rinte protopop al Aradului, Flavius Petcuț, cât și 
o� cialitățile locale și județene. 

Preotul Lucian Ștefănuț, este în vârstă de 42 de 
ani, este căsătorit și are un băiar de 5 ani. S-a năs-
cut în orașul Ineu, locuind în satul Moțiori, co-
muna Apateu. Este licențiat în teologie pastorală 
începând cu anul 1997 și masterand al Facultății 
de Teologie. 

S-a cunoscut cu preotul Vand Ioan încă din 
facultate, s-au revăzut în protopiatul Sebiș, pen-
tru ca începând cu 3 aprilie să slujească împre-
ună la același altar pentru credincioșii parohiei 
Comlăuș. 

Noul preot își dorește o comuniune și o bună co-
laborare cu credincioșii parohiei, consilierii bise-
ricii susținând împreună cu părintele Ioan Vand 
activitățile desfășurate în biserică și în parohie.

„Vă doresc sărbători fericite, lumina lui 
Hristos să ne lumineze dobândind răbdare, 
înțelepciune, credință și unitate.”-a transmis 
credincioșilor părintele Lucian Ștefănuț

PROGRAMUL SPAŢII VERZI
PROIECTUL  „NATURA  ÎN  CASA  EI”

MOL România și Fundaţia pentru Parteneriat au lansat 
proiectul SPAŢII VERZI. Acest proiect urmărește impli-
carea comunităţii în amenajarea spaţiului desemnat din 
curtea Școlii Gimnaziale Sântana și realizarea unor activi-
tăţi de educaţie ecologică.

Programul a fost solicitat de către Asociaţia SOS Copiii 
Sântana în parteneriat cu Școala Gimnazială Sântana.

 Scopul proiectului este amenajarea curţii școlii, un loc 
de desfășurare a activităţilor educativ-ludice și ecologice 
în mini-livadă pentru elevii școlii.

Obiectivele proiectului sunt:
•reabilitarea spaţiului verde prin plantare de: 40 tranda-

� ri, 20 arbuști și 41 pomi fructiferi în 4 săptămâni;
•antrenarea unui număr de  244 copii în activităţi eco-

logice experimental-demonstrative pe parcursul proiec-
tului;

•amenajarea spațiului verde cu două mese și patru bănci;
•diseminarea rezultatelor ecologice de către un grup eco 

al școlii format din 4 cadre didactice.
Spaţiul din curtea școlii ales are dimensiunile de 500m2. 

Amenajarea acestui spaţiu reprezintă un vis pe care nu 
l-am putut duce la � nal din cauza lipsei fondurilor.

Accentul va cădea pe activităţile educative și ecologice ce 
se vor desfășura în micul părculeţ și în mini-livadă. Copii 
își vor forma un comportament civic, de conservare a na-
turii având o atitudine pozitivă faţă de mediul natural și 
cel modi� cat.

Grupul ţintă al proiectului este format din 244 de elevii 
ai școlii  din ciclul primar. O parte din acești copii provin 
din familii defavorizate, familii monoparentale. Prin acti-
vităţile ecologice nonformale menţionate dorim ca acești 
copii să realizeze cât de important este faptul de a trăi într-
un mediu curat, ecologic.

Activitățile ecologice se vor desfășura în mica livadă 
plantată și îngrijită de elevi cu ajutorul adulţilor voluntari 
și în spaţiul verde amenajat. 

In vederea asigurării sustenabilităţii și a vizibilității pro-
iectului am alocat cheltuieli pentru informarea și publi-
citatea proiectului in vederea atragerii voluntarilor. Vor 
�  împărțite � yere și chestionare. Se vor completa � șe de 
monitorizare a activităților. Pe toată durata proiectului se 
vor realiza poze care vor �  folosite pentru promovare și  
realizarea unei cărți cu exemple de bună practică intitula-
tă “NATURA ÎN CASA EI”. Acestea se vor posta pe site-ul 
asociației.

Activităţile din acest proiect sunt:
-Plantare de 40 de tranda� ri, 20 de arbuști și 41 de pomi 

fructiferi 
-Prezentarea proiectului în cadrul școlii, prezentarea lui 

în ziarul local
-Antrenarea unui număr de 244 de copii în activităţi 

ecologice experimental -demonstrative pe parcursul pro-
iectului;

-Activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi
-Organizarea unor activități ecologice
-Realizarea unei expoziții cu lucrări plastice, desene, 

a� șe ale celor 244 de elevi, cu tema ,,educația ecologică” 
din cadrul proiectului educaţional “Natura – prietena co-
piilor”

-Amenajarea cu mese și cu bănci a spaţiului verde de că-
tre părinţi, cadre didactice și voluntari.

-Diseminarea rezultatelor ecologice de către un grup eco 
al școlii format din 4 cadre didactice.

-Deplasări ale cadrelor didactice la Grădina Botanică 
din Macea și pepinierea din Dorobanţi pentru întregirea 
mapei cu materiale pentru activităţile ecologice

-Postarea unui rezumat  despre rezultatele obținute 
în urma implementării proiectului și poze din timpul 
activităților pe blogul școlii.

-Realizarea unei cărți  pe tema educației ecologice și des-
pre proiect.

Spaţiul verde  care urmează să � e amenajat pentru elevi 
constituie o oază de recreere și îmbină activităţile ecologi-
ce cu cele ludice. Mini-livada cu 41 de pomi fructiferi va 
�  modul ideal de a respira aer curat și a consuma fructe 
ecologice, proaspete.
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,,Pornit din satul unde se născuse,
ajunse în satul său,călare

ieși din el,și iar intră pe strada
copilăriei.Intre timp pe obrazul

se scofâlcise.Intâlni copiii
copiilor ce-aveau ca tați copiii

cu care s-a jucat de-a baba oarba”  
Stefan Augustin   Doinaș 

(1922-2002)
La nici un an de la precedenta in-

talnire din luna iunie 2015, a eveni-
mentului lansat de către Fundația 
Secolului 21 reprezentata de că-
tre d-na director Alina Ledeanu 
,,Cunoașteti opera lui Stefan Aug.
Doinaș?” din cadrul proiectului: 
”Punți culturale: Stefan Aug.Doinaș 
și Petru Cârdu.Pentru crearea unei 
Arhive naționale si europene”, Pri-
măria Orașului Sântana si Biblioteca 
Orășenească ,,Ștefan Aug.Doinaș” 
Sântana au onoarea de ai �  partener 
la acest proiect, la cea de a doua edi-
tie a evenimentului de aceasta dată in 
cadrul proiectul ,,CERCULUI LITE-
RAR DE LA SIBIU: de la poemele lui 

Ștefan Aug. Doinaș la compozițiile 
lui WOLF von AICHELBURG”.

In spiritul deschiderii manifestate și 
a preocupării constante pentru a pro-
mova ,,cultura” cum spunea Doinaș- 
,,Cultura”- este singurul climat care 
poate asigura dezvoltarea omului in-
dividual”

Fundația Secolului 21 oferă trei ca-
tegorii de premii:

-Pentru ”CEL MAI BUN ESEU/
COMPUNERE” pornind de la opera 
lui Doinaș; 

-Pentru ”CEL MAI INTERESANT 
DOCUMENT DE ARHIVA (scrisa sau 
orale) cules din zona natală a poetului;:

-Pentru ”CEA MAI FRUMOASĂ 
RECITARE” ,din opera poetului. 
Tema concursului de eseuri este ,,Sa-
tul” natal satul copilariei:

,,Aici am fost intotdeuna-n centru.
Cu ochiul spanzurat de-o stea ,eram

prea-nlănțuit pe verticală pentru
a mai râvni vreo zare.Nici un ram,

din ciți copaci ! N-ar �  putut să-ntindă 
o frunză spre-a-mi schimba ierbosul hram.

Amiezile cu luciu,ca-n oglindă
trăiau un alb delir de ciocârlie

ce picură din cer și moare-n tindă.
Prin acest eveniment Biblioteca 

Orășenească ,,Ștefan Aug. Doinaș și 
Fundația Secolului 21 promovează 
personalitatea și opera marelui poet, 
eseist, traducător născut pe meleaguri 
sântănene (mai exact in satul Capo-
ral Alexa(Cherechiu), sat aparținător 
orașului Sântana). Poetul este unul 
dintre marii poeții contemporani ai 
literaturii românești și prin opera sa 
cultura română tinzând și integrân-
du-se în universalitate.

,,Societatea de azi are nevoie de 
poeții așa cum noaptea are nevoie de 
stele”. ,,Totodată poetul este un do-
nator de sânge la spitalul cuvintelor” 
cum spunea Lucian BLAGA.

Acest concurs are menirea de a sti-
mula interesul tinerilor, elevilor, ca-
drelor didactice, cetățenilor localitătii 
spre frumos, spre cultura, spre valori-
le culturale locale ,Fundația Secolului 
21 � ind un promotor al valorilor cul-

turale romanești. Ștefan Aug.Doinaș 
este un scriitor in care dimensiunea 
culturală a existentei, joaca un rol 
important,talentul nativ cu deschide-
re spre cultură și interpretarea valori-
lor culturale.

La acest eveniment au fost prezenti 
elevii Liceului Tehnologic Sântana, 
Școlii Gimnaziale ,,Sfânta Ana” Sânta-
na, Școlii Gimnaziale Nr. 2 Comlăuș 
si Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Aug. 
Doinaș” din Caporal Alexa, Clubul 
Elevilor Sântana impreună cu cadrele 
didactice, din partea Primăriei Sân-
tana au fost prezenti domnul Primar 
Tomuța Daniel si doamna Dobra Ro-
dica, domnul Ciama Ioan fost profe-
sor de limba romana la școala din Ca-
poral Alexa, domnul Mirco Garjitzky, 
director al școlii din Caporal Alexa, 
d-l prof. Ioan Brad un � u al satului 
Caporal Alexa, d-l Gheorghe Sinescu 
si doamna Cimponeriu Speranta care 
au vorbit despre insemnătatea acestui 
eveniment.

Bibliotecară Marinela Morgoș
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Opera poetului Ștefan Augustin Doinaș, mereu în actualitate

„Școala Altfel” 
 Născute din ideea de 
a asigura un viitor mai 
bun generațiilor viitoare, 
liceul, școlile și grădinițele 
sântănene sunt instituții 
de bază, fundamentale ale 
comunității, asigurând nu 
doar pregătirea tinerilor, dar 
implicându-se activ în viața 
socială și culturală .
Vedem, cu bucuria 
respectului lucrului bine 
făcut, o preocupare constantă 
a cadrelor didactice de a 
se implica în organizarea 
unor evenimente deosebite, 
în a iniția activități 
extracuriculare, activități 
prin care, împreună cu 
elevii, dau un su� u aparte, 

dinamic, plin de prospețime, 
sistemului se învățământ  
din Sântana. Exemple în 
acest sens sunt activitățile 
organizate cu elevii în 
cadrul programului „Școala 
Altfel”, cînd au fost puse în 
practică o serie de acțiuni 
speci� ce, cum ar �  vizitele 
la instituțiile publice, la 
diverse societăți comerciale, 
excursiile, orele decreație 
literară etc.
Au fost organizate activități 
deosebite pentru care cadrele 
didactice terbuie felicitate, 
deoarece s-au imlicat pentru 
aca elecii să bene� cieze de o 
săptămână aparte, plină de 
momente frumoase.

ȘCOALA ALTFEL
,,ȘCOALA ALTFEL a sosit

Copii, părinți ne-am străduit
Bucurie să aduce,
Copiilor necăjiți

Primăria am vizitat
La locul de joacă, ne-am distrat

La muzeu am admirat
Și împărtășiți frumos,

Cu toții să ne bucurăm,
De Învierea lui Hristos!

Educatoare Dobrea Maria 
Geoldeș Oana
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Echipa de fotbal a orașului ACS 
Unirea continuă seria rezultatelor 
bune din ultimii ani, � ind și în acest 
retur de campionat în frunte. Din 20 
meciuri, echipa a obţinut 17 victo-
rii, cea mai importantă chiar dumi-
nică, la Chișineu Criș, învingând cu 
3-1 pe terenul echipei care până în 
acest moment era pe locul 1. Având 
în vedere ultimele rezultate, dom-
nul Cătălin Puia, președintele clu-
bului sportiv, a declarat: Ne bucură 
foarte mult emulaţia care există în 
jurul echipei de fotbal, având în ve-
dere că la ultimele meciuri tribuna a 
fost aproape plină, venind peste 250 
de spectatori, chiar și în deplasare 
având foarte mulţi spectatori din 
Sântana care însoţesc și încurajează 
echipa. Sunt toate premisele pentru 
o promovare istorică în eșalonul III, 
iar pentru aceasta avem organizate 
grupele de copii și juniori necesare. 
Trebuie să reamintesc sprijinul pri-
măriei orașului pentru susţinerea 
activităţii fotbalistice și a secţiilor 
de judo și handbal, care au de ase-
menea rezultate frumoase.

La întrebarea :Ce lipsește echipei 
pentru o promovare în eșalonul su-
perior? antrenorul Dinu Donca a 
spus : ”Șansa. Avem jucători buni, 
dar e important să putem alinia cea 
mai bună echipă, fără accidentări și 

suspendări. E greu de spus. Oricum 
noi jucăm � ecare meci la victorie.”

De altfel, nu numai rezultatele de 
pe teren con� rmă valoarea echi-
pei noastre ci și aprecierea de care 
se bucură  antrenorul Dinu Donca, 
care a fost declarat cel mai bun an-
trenor descoperitor de talente din 
judeţul Arad. În plus, Unirea Sân-
tana se mândrește și cu golgheterul 
seriei a IV-a, în persoana fotbalistu-
lui Alexandru Capătă. 

Primarul orașului, domnul Daniel 
Tomuţa, a fost prezent în tribună la 
meciul de la Chișineu Cris, alături 
de o numeroasă galerie de suporteri 
veniți din Sântana, și a plecat aca-
să extrem de bucuros.  Întrebat care 
este părerea sa legată de promova-
rea echipei, domnul Tomuţa a spus: 
”Sigur că o promovare în eșalonul 
superior ar bucura pe toată lumea și 
ar crește prestigiul pe linie fotbalis-
tică al orașului. În același timp ne-ar 
obliga să investim mai mult în baza 
sportivă și în echipă.  Încă din 2014 
avem realizat un proiect de moder-
nizare a stadionului prin acoperirea 
tribunei și montarea de scaune, însă 
până acum am fost constrânși să di-
rijăm majoritatea banilor către dru-
muri și școli, infrastructura rutieră 
și de învăţământ � ind marile noas-
tre probleme. La rândul ei, promo-

varea echipei ne va obliga și la mo-
dernizarea bazei sportive, pentru 
că înseamnă că băieţii merită acest 
lucru.”

Rândul de sus de la stân-
ga spre dreapta : Marita Ghe-
orghe (membru cons. director) 
Popa Cosmin,Peia Andrei,Topac 
Vasile,Capătă Alexandru,Dulhaz 
Ionel,Brozbic Marko,Paven Adrian, 

Vuin Iulian,Mateiu Andrei,Donca 
Dinu (A1)Puia Silviu ( presedinte)

Rândul de jos: Bodea Dinu,Josan 
Madalin,Lanțos Valentin,Popa 
Claudiu,Varga Rafael, Csurka 
Edward,Martin Cătălin,Ginghina 
Lucian, Ginghina Alin.

Cu 28 de goluri marcate în acest 
campionat, fotbalistul  Alexandru 
Bogdan Capătă este golgheterul ligii 
a IV-a, din campionatul judeţean de 
fotbal și are mari șanse să termine 
pe primul loc, pentru că al doilea 
clasat are doar 13 goluri marcate. 
S-a nascut in Arad și a început fot-
balul la Pecica. Pe lângă Progresul 
Pecica, Alex Capătă a mai evoluat 

în cariera sa la FC Olt Slatina, CS 
Ineu, UTA (în două stagiuni diferi-
te) și Victoria Zăbrani. Din  sezonul 
2015-2016 joaca la Unirea Sântana.

Alex  ne-a declarat : “ma simt foar-
te bine la Santana , oamenii ma 
apreciaza, și eu îi apreciez pe ei și le 
multumesc ca au avut incredere in 
mine.  Nu m-am simtit la nici o echi-
pa asa de bine, poate doar în primul 
meu sezon la UTA.  Si in Germania 
am avut evolutii foarte bune”. Pro-
movăm? ”Avem sansă la baraj, co-
legii si echipa ne dorim staful la fel. 
Echipa merge foarte bine, am casti-
gat aproape toate meciurile”.

De remarcat este ca in clasamente-
le golgheterilor un alt fotbalist de la 
Unirea, Popa Claudiu, este pe locul 
8 cu 10 reușite, in timp ce la juniori 
A1, Stanciu Vlăduţ ocupă tot locul I 
cu 30 de goluri marcate. 

Alexandru Bogdan Capătă 
Golgheterul seriei

Unirea Sântana în frunte!

Sărbătoarea Ansamblului „Cunu-
niţa”- U.V.V.G Sântana, jud. Arad a 
fost marcată printr-un spectacol de 
înaltă ţinută artistică la Teatrul Cla-
sic „Ioan Slavici” din Arad, vineri, 
15 aprilie. 

În spectacolul preluat de TVR, 
prezentat de Iuliana Tudor, cu par-
ticiparea doamnei Elize Stan, au 

urcat pe scenă 20 de soliști vocali: 
Carmen Popovici Dumbravă, Vasi-
le Conea, Stana Stepanescu, Florin 
Boita, Dumitru Stoicănescu, Robert 
Târnăveanu, Alina Pinca, Marcel 
Părău, Tudor Furdui Iancu, Olguţa 
Berbec, Vlăduţa Lupău, Angelica 
Flutur, Ovidiu Olari, Cristian Fo-
dor, Ovidiu Homorodean, Dorel 
Banci, Monica Groza, Gabriel Băr-
săoan, Daniela Han, Simona Costin, 
acompaniaţi de orchestrele reunite 
ale Ansamblului Folcloric „Cununi-
ţa” și orchestra Rapsodia din Arad, 
dirijată de Vasile Rus.

Oaspeții sântănenilor au fost și 
Ansamblul „Timișul” din Timișoa-
ra, Ansamblul „Cindrelul – Junii Si-
biului” și „Veteranii – Junii Sibiului”, 

Orchestra „Rapsozii Zarandului” 
condusă de Petrică Pașca și Orches-
tra „Rapsodia” din Arad dirijată de 
Vasile Rus.

Buna organizare a spectacolului i-a 
aparținut lui Ioan Dărău, cel care a 
în� inţat ansamblul în urmă cu 15 
ani. Aradul trebuie să conteze din 
punct de vedere cultural la nivel na-
ţional și pentru acest lucrul domnul 
Dărău va face totul.

Asociaţia Culturală „Cununiţa – 
U.V.V.G.” mulţumește Consiliului 
Judeţean Arad, Centrului Cultural 
Judeţean Arad și Primăriei Sântana, 
pentru sprijinul acordat în organi-
zarea evenimentului. De asemenea, 
domnul Dărău mulţumește tuturor 
membrilor ansamblului „Cununiţa” 
pentru munca depusă și perseve-
renţa în cadrul ansamblului.

Ioan și Eliza Dărău

Ansamblul „Cununița”
spectacol aniversar



CMYK

         SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            APRILIE 2016pag. 5

  SÂNTĂNEANUL 

Judoka Sântaâăneni din nou pe podium
A.C.S Unirea Santana, a participat 

in perioada 26.03.2016 la cea de-a 
doua editiei a Cupei Lipovei. Echipa 
de judo a avut in componenta 18 spr-
tivi la mai multe categorii de varsta. 

Cei mai buni judoka au fost:
Pe loc I: Raut Adriana, Dobra 

Claudiu, Cret Alin, Lazea Mihnea, 
Schintee Gabriela, Curca Andrei si 
Cotu Miruna.

Loc II: Sabou Larisa, Bite Robert, 
Trif Sergiu, Rotariu Catalin.

LOC III: Briciu Antonia, Sabou 
Alexandru, Onetiu Bogdan Rares, 
Cotu Catalin, Harabula Alexandru. 

In urma pregatirilor  foarte bune,  
Judoka din Santana au avut o pre-
statie excelenta, si au reusit sa ure-
ce pe treapta a 3-a a podiumului in 
clasamentul general pe echipe. 

Pe aceasta cale, felicitam toti copii 
pentru rezultate si le dorim success 
la Competitia” Cupa Primaverii” 
care va �  gazduita orasul nostru. 

Rezultate bune obţinute de elevii 
sportivi ai liceului sântănean

Competiţiile sportive școlare, la nivel jude-
ţean și interjudeţean, sunt în plină desfășura-
re, iar elevii școlilor din Sântana, respectând 
tradiţia ultimilor ani, au obţinut rezultate 
meritorii, pe care vrem să vi le prezentăm.

Elevii din ciclul liceal s-au dovedit bine pre-
gătiţi la jocuri sportive; echipa de fotbal fete 
s-a clasat pe locul al II-lea la etapa judeţeană 
a competiţiei din cadrul Olimpiadei Naţionale 
a Sportului Școlar, același rezultat � ind obţi-
nut și de echipa de handbal băieţi. Rezultate 
mulţumitoare au obţinut și echipa de fotbal 
băieţi, care s-a clasat pe locul al III-lea la nivel 
judeţean, dar și echipa de handbal fete, care 
a ocupat locul al IV-lea. De menţionat că de 
pregătirea echipelor de fotbal  din ciclul liceal 
s-a ocupat prof. Cătălin Puia, iar la pregătirea 
echipelor de handbal acesta a colaborat cu 
prof. Josef Honiges.

Și elevii din clasele V-VIII de la Școala Gim-
nazială ,,Sfânta Ana” s-au evidenţiat pe plan 
sportiv: echipele de handbal băieţi și fete, 
pregătite de prof. Josef Honiges, ocupând 
locurile al II-lea, respectiv al III-lea, la etapa 
judeţeană a competiţiilor din cadrul Olimpi-
adei Gimnaziilor. 

Micile fotbaliste din clasele I-IV, pregătite de 

prof. Emil Arsa, s-au situat pe locul al III-lea la 
nivel de judeţ, în cadrul Olimpiadei Naţionale 
a Sportului Școlar.

Cea mai bună performanţă de până acum, din 
acest an școlar, a fost obţinută însă de echipa 
mixtă de tetratlon atletic, clasele V-VIII (4 pro-
be: alergare de viteză-60 m, săritură în lungi-
me cu elan, aruncare a mingii de oină și alerga-
re de rezistenţă-800m), pregătită de profesorii 
Emil Arsa și Josef Honiges, care a obţinut titlul 
de campioană judeţeană la competiţia din ca-
drul Olimpiadei Gimnaziilor, reprezentând apoi 
judeţul nostru la etapa pe regiunea de vest 
a ţării. După o comportare remarcabilă și la 
această etapă, pentru cunoscători: 2050 punc-
te, atleţii noștri au urcat pe cea de-a doua trep-
tă a podiumului de premiere, obţinând titlul de 
vicecampioni ai regiunii de vest a României, 
� ind întrecuţi doar de elevii Colegiului Naţional 
Sportiv ,,Cetate” Deva, devansând reprezentan-
ţii judeţelor Caraș Severin și Timiș. Considerăm 
că merită să-i menţionăm pe cei care au trudit 
la obţinerea acestui rezultat: Oxana Bilan (cam-
pioană judeţeană la individual), Florina Feieș, 
Denisa Muntean, Daniela Varvari, Marin Baba, 
Marius Graure, Samuel Novac, Bogdan Vandor 
și Robert Belei.

În atenția sântănenilor
Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, 

primăria orașului dorește să facă o sur-
priză frumoasă perechilor soţ-soţie care 
aniversează în cursul anului 2016, 50 de 
ani de căsătorie. În acest sens, rugăm ce-
tăţenii care sunt în această situaţie sau 
care cunosc persoane în această situaţie 
ca până în data de 21 iunie 2016,  să ia 
legătura cu consilierii din cadrul Com-

partimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefonic, la nu-
mărul 0257-462082. Venim cu această 
rugăminte deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii complete, 
inclusiv  despre persoanele care s-au că-
sătorit în alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

ANUNŢ IMPORTANT
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 

LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SÂNTANA 
face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul de valabilitate al actului de 

identitate , astfel încât să nu devină contravenienţi ai legii.
Titularii actelor de identitate a căror valabilitate expiră au obligaţia de a solicita 

eliberarea unui nou document, înainte cu maxim 180 zile și minim 15 zile înainte 
de expirarea acestuia.

Primăria Sântana

ELEGANT și CHIC
Sântana, str. Mihai Viteazul
( lîngă cofetăria Orhideea)

Rochii de gală, Rochii de zi, Blugi, Fus-
te, Costume, Genți, Pantaloni, Tricouri, 
Încălțăminte, Bluze, Sacouri etc

Program cu publicul
Luni- Vineri: 8:30-18: 00

-Sîmbătă: 8:30- 16:00
duminică:8:00- 13:00

Vă așteptăm!Vă așteptăm!

Cu ocazia sărbătorii Floriilor, 
urăm tuturor celor care poartă 
nume de � ori,  un sincer și călduros 

La Mulți Ani!
 Tuturor cetățenilor le dorim 

să aibă parte de o zi de Florii 
minunată alături de cei dragi!

Primar, viceprimar, 
Consiliul Local!
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Aducem la cunoștinţa cetăţenilor că instalaţia 
de canalizare este în garanţie pe o perioadă de 
20 de ani. Mentenanţa este asigurată de către 

Compania de Apă Arad. 
Pentru orice disfuncţionalitate sau defecţiune 

în această privinţă vă rugăm să vă adresaţi la 
Compania de Apă, Arad . 

Primăria Sântana

DECESE- MARTIE 2016

COVACI IOAN

COZONAK AUREL

PETRUSE ISPAS
LEONTE VASILE

NEGREA AURELIA
NEAG GHEORGHE
AUFMUTH MATEI

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Începând din 01. 03. 2001 la 
Școala Gimnazială ”Sf. Ana” 
funcționează un Cabinet 
Medical Școlar. În� ințarea 
acestuia s-a făcut prin efortul 
directorului școlii din acea 
vreme, actualul viceprimar, 
profesorul Cornel Gligor și 
prin bunăvoința fostului di-
rector al Direcției de Sănătate 
Publică Arad, Ioan Crâsnic, 
care și-a dat acordul pentru 
deschiderea acestuia, deși 
la vremea aceea Sântana era 
doar comună, or cabinetele 
medicale școlare se puteau 
în� ința doar în orașe. Se-
diul principal a fost stabilit 
la școala ”Sf Ana” cu asistent 
medical Chetrariu Rodica, 
iar la grădinița din Comlăuș 
funcționează un punct de lu-
cru cu asistent medical Mișcoi 
Cristiana Monica. Medicii 
școlari au fost în această peri-
oadă Măcinic Camelia 2001-
2003, Văcaru Valentina 2003 
– 2005 și Sas Gabriel între 
2006 – 2015.

În cei 15 ani de acitivita-
te, peste 2000 de preșcolari 
și școlari de la toate școlile și 
grădinițele din oraș au bene-
� ciat de asistenţă medicală, 
supraveghere și depistare epi-
demiologică a focarelor de 
boli transmisibile. S-a efectuat 

examinarea periodică a tutu-
ror copiilor pentru evaluarea 
stării de sănătate, depistarea 
afecţiunilor cronice și trans-
miterea lor la examene de 
specialitate. Au fost exami-
naţi toţi copiii pentru evalua-
re adezvoltării � zice în cadrul 
examenului de bilanţ. În toată 
acestă perioadă s-au efectuat 
vaccinările cuprinse în Pro-
gramul Naţional de Imuni-
zări. Din păcate, în ultimii ani 
foarte mulţi părinţi au refuzat 
vacinarea, din diferite motive. 
Începând cu anul 2015, toa-
te vaccinările au fost preluate 
de medicul de familie, tocmai 
pentru a urmări mai îndea-
prope vacinarea a câtor mai 
mulţi copii.

Activitatea cabinetului medi-
cal școlar a încercat să se așeze 
și mai mult pe modul cum se 
respectă igiena individuală, 
a alimentaţiei și în acest sens 
periodic au fost efectuate con-
troale epidemiologice, triajul 
după � ecare vacanţă și ori de 
câte ori a fost nevoie. S-a parti-
cipat la întocmirea meniurilor 
la cantina Liceului Tehnologic 
Stefan Hell și la grădiniţa PP 2 
Sântana și s-au afectuat anche-
te alimentare periodice pentru 
veri� carea unei alimentaţii ra-
ţionale.

Pe toată perioada de acivitate 
de 15 ani, s-a reușit asigura-
rea primului ajutor în caz de 
urgenţă medico-chirurgicală 
și transportul la unitatea me-
dicală cea mai apropiată. De 
menţionat faptul că am avut 
o foarte bună colaborare cu 
Serviciul de Urgenţă Sântana 
și cu toţi medicii d efamilie, 
în vederea unei asigurări me-
dicale de calitate a copiiilor. 
Am bene� ciat și de sprijinul 
Primăriei Sântana, a condu-
cerii tuturor școlilor pe care le 
deservește cabinetul medical 
și pe această cale le mulţumim 
pentru ajutor, susţinere mate-
rilală și colaborare. În cei 15 
ani de activitate s-a asigurat și 
asistenţa medicală în perioada 
examenelor de capacitate și 
bacalaureat, la toate compe-
tiţiile sportive și alte acţiuni 
culturale, s-au susţinut ore de 
educaţie sanitară, inclusiv pe 
probleme de prim ajutor, igi-
enă corporală și alimentaţie. 
Pe viitor, ne dorim să ne im-
plicăm și mai mult în procesul 
de prevenire a îmbolnăvirilor 
și informare a copiilor, a pă-
rinţilor pentru asigurarea unei 
asistenţe medicale de cât mai 
bună calitate.

Asitent medical: 
Chetrariu Rodica

  Mișcoi Cristiana Monica

15 ani de activitateCăsătoriile lunii martie 2016
GAUDI IOAN- MĂRGELATU ŞI DOROŢ CRISTINA

MOLDOVAN VIRGIL ŞI COBEL ANCUŢA- LOREDANA
DOROŢ SAMUEL- CORNEL ŞI NEGRU FLORENTINA

BORZ IOAN ŞI TODEA MARIANA

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

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

Răspundem cititorilor
De ce atunci când se asfaltează o stradă nu se fac și lucră-

rile aferente pentru intersecții, trotuare, podețe și șanțuri?
Ar �  ideal, însă trebuie să ținem cont de faptul că toate 

aceste lucrări ar dubla costurile modernizării unui kilo-
metru de stradă. În ultimii 4 ani s-au turnat peste 20 de 
kilometri de asfalt pe 29 de străzi. Nu multă lume ar �  fost 
bucuroasă dacă se modernizau numai jumătate. Oamenii 
au văzut că se poate și nu mai au răbdare. Toți așteaptă să 
� e asfaltate și străzile lor. Noi nu plătim impozite? Noi nu 
avem aceleași drepturi? Sunt cele mai frecvente întrebări 
care ni se pun. În același timp e discutabil și greu de ales pe 
ce străzi să � e lux și ce străzi să rămână cu gropi și noroaie

Cu siguranță că sunt argumente pro și contra pentru � e-
care soluție, însă actuala administrație a ales că în secolul 
21, după introducerea canalizării, Sântana are nevoie în 
primul rând de străzi asfaltate.   

Primăria Sântana

    Stimati cetateni,
Primaria Orasului Santana, 

va informează ca s-a incheiat 
campania de colectarea a de-

seurilor de origine vegatala de 
pe raza orasului Santana, mul-
tumindu-va totodata pentru 
intelegere si participare. Ur-

matoarea campanie se va de-
rula la sfarsitul acestui an, in 
lunile octombrie si noiembrie.

Primăria Sântana

Curățenia orașului, o prioritate
COLECTAREA DESEURILOR VEGETALE A LUAT SFARSIT

Până la sfârșitul anului 2015 
ţarcurile în care se colectează 
sticlele de plastic au fost go-
lite gratuit de către o firmă 
specializată. 

Motivând că veniturile adu-
se prin valorificarea acestora 
nu mai pot asigura costurile 
cu forţa de muncă și trans-
portul, respectiva firmă a so-
licitat pentru acest serviciu o 
sumă de 2500 lei pe lună. 

Conducerea primăriei nu 
a acceptat această condiţie 
și prin urmare și-a asumat 
golirea ţarcurilor prin forţe 
proprii. 

Activitatea se derulează în 
funcţie de posibilităţi atât cu 
beneficiarii de ajutor social 
cât și cu personalul  de la gos-
podărie comunală. PET-urile 
colectate sunt predate contra 
cost unei firme din Arad, ob-
ţinându-se în acest fel veni-
turi suplimentare la buget. 
Un alt avantaj îl constituie  
faptul că echipele trimise de 
către primărie au obligaţia 
de a face și curăţenie  în jurul 
ţarcurilor, spre deosebire de 
ceilalţi care goleau ţarcurile 
și lăsau în urmă mizeria.  

În plus se speră că de acum 

înainte nu se vor repeat si-
tuaţiile în care colectarea în-
târzia nejustificat, ţarcurile 
erau pline iar PET-urile erau 
depozitate pe zona verde.

Deși la început, noua sar-
cină pe care și-a asumat-o 
primăria a decurs până acum 
binișor. 

Pentru ca lucrurile să mear-
gă și mai bine rugăm cetăţe-
nii să anunţe la telefonul pri-
măriei -0257 462 082- ori de 
câte ori constată deficienţe 
în activitatea de colectare se-
lectivă a sticlelor de plastic.   

Primăria Sântana

Colectarea PET-urilor

Anunt canalizare
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Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în 
ședinţă de îndată în data de 01.03.2016 și în șe-
dinţă ordinară în data de 15.03.2016 , având pe 
ordinea de zi următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind recti� carea  buge-
tului local al orașului Sântana   pentru anul 2016

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcţii  și de organizare a aparatului de speci-
alitate al primarului din cadrul primăriei orașului 
Sântana pentru anul 2016

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dimi-
nuării suprafeţei imobilului teren înscris în C.F. nr. 
2034 Caporal Alexa, nr. Top. 722/b/2/98

4. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea 
dreptului de preempţiune pentru achiziţionarea 
imobilului situat în extravilan în perimetrul si-

tului arheologic ,,Cetatea de pământ, așezări și 
necropole succesive din culturile Hallstadt imobil 
evidentiat în C.F. nr. 304591, nr. Cad./top 306475

5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii 
în proprietatea publică  a orașului Sântana a tere-
nului  situata  pe strada Ze� rului, nr. 2, evidenţiat 
in C.F.. nr. 303958 Sântana, nr. Cadastral/topogra-
� c 610, 5887/a/3

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proce-
durii de identi� care a bene� ciarilor, de soluţionare 
a situaţiilor speciale identi� cate și a procedurii de 
acordare a stimulentului educaţional pentru copiii 
din grădiniţe care provin din familii defavorizate

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 
în proprietatea publică  a orașului Sântana a tere-
nului  situat  în Caporal Alexa, evidenţiat în C.F. nr. 

2034 Sântana, nr. Topogra� c 722/b/2/98
8. Proiect de hotărâre privind  încheierea unei 

convenţii de colaborare  între Uniunea Adam Muller 
Guttenbrunn Timișoara, cămin de bătrâni Sântana 
și Consiliul Local al orașului  Sântana

9. Raport anual privind starea economică, socia-
lă și de mediu a orașului Sântana

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  indi-
catorilor tehnico – economici ai obiectivului de 
investiţii modernizarea infrastructurii de acces 
agricol în localităţile Sântana și Caporal Alexa

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regula-
mentului de desfășurare a activităţilor comerciale în 
orașul Sântana 

Primăria Sântana
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Promisiuni onorate 
de la 9 la 30 de 

kilometri de asfalt

După două procese şi trei ani de încercări 
-Spitalul – către un nou început

Noul cod fiscal a adus schimbări la impozite

Exemple calcul impozite persoană fi zică care deține proprietate în zona B

Miercuri,  13 aprilie, 2016, s-a des-
fășurat ultimul act al licitaţiei pentru 
atribuirea spaţiilor rămase libere din 
clădirea fostului spital. După mai bine 
de trei ani de strădanii, se încheie cea 
mai neagră perioadă din istoria acestei 
unitati medicale. Nici ministrul sănă-
tăţii, la care primarul Daniel Tomuţa a 
fost personal, nici Direcţia de Sănătate 
Publică Arad și nici Consiliul Judeţean 
Arad nu au reușit să redeschidă spita-
lul așa cum a fost în 2011. Punctul � nal 
al acestei lupte, a fost procesul pe care 
Primăria Orașului  Sântana l-a intentat  
Ministerului Sănătăţii și care, din mo-
tive deja făcute publice, a fost pierdut. 
Astfel că dministrația locale nu i-a ră-
mas la dispoziție decât soluția de a oferi 

această locaţie pentru în� ințarea unei 
policlinici cu cabinete medicale de spe-
cialitate. Formalitățile și birocraţia au 
mai durat un an, iar procesul cu prefec-
tura Arad, alte șapte luni. 

Dar, totul e bine când se termină cu 
bine! Suntem în măsură să vă infor-
măm că licitaţie a fost câștigată de că-
tre I. MED CRAB INTERNATIONAL 
SRL, � rmă care desfășoară activităţi de 
asistenţa medicală specializată. Propri-
etarul acesteia este domnul doctor Abd 
Elhalim Firas,  cetăţean israelian, care 
a declarat: “Mă bucur că după un an și 
jumătate de formalităţi, se poate face în 
sfârșit ceva în clădirea fostului spital. 
Va �  un câștig pentru � ecare cetăţean 
care nu va mai �  nevoit să meargă la 

Arad pentru un consult medical. ”
Domnul Abd Elhalim Firas a terminat 

Facultatea de Medicină din Timișoara 
în anul 2005, după care s-a întors în Is-
rael unde și-a dezvoltat cariera și aface-
rea: are trei cabinete medicale, unul în 
orașul Nazaret și două în împrejurimi. 
Întrebat de a venit tocmai la Sântana, 
domnul Firas ne-a precizat că: “soţia 
mea este din Zarand și ea mi-a spus 
despre spitalul din Sântana. Dar numai 
după ce am discutat și l-am cunoscut 
pe primarul Daniel Tomuţa, m-am ho-
tărât de� nitiv să fac ceva aici. România 
rămâne ţara mea de su� et. Doamne 
ajută ca celelalte avize să nu mai dureze 
atât ”.  

Primăria Sântana

Nr. 
crt.

Străzi asfaltate 
între 2012- 2016

Lungimea
 în metri

1 Crisana 300
2 M Viteazul piata 200
3 Olteniei 711
4 Paltinisului 470
5 Teiului 275
6 T Vladimirescu 555
7 Pacii 550
8 C. D. Gherea 1450
9 1Decembrie 1300

10 M.Eminescu 1293
11 Closca 650
12 Zarandului 1130
13 Bistritei 680
14 Aradului 659

15
M Viteazul 

stadion
200

16 Avram Iancu 360
17 Garo� tei 776
18 Ze� rului 1163
19 L. Blaga 174
20 Unirii 763
21 Oituz 1154
22 Liliacului 320
23 Lalelelor 324
24 Dudului 300
25 Caprioarei 835
26 Campului 922

27 Bistritei 739

28 Aradului 717
29 I L Caragiale 565
30 N Balcescu 545

  Total 20080 m

N r. 
crt.

Străzi asfaltate 
până în 2012

Lungimea
 în metri

1 Unirii 550
2 Muncii 3700
3 M.Viteazul 750
4 Rodnei 1650
5 Ghioceilor 1800
6 Garii 400
7 Campului 150
  Total 9000 m

La începutul mandatului, ac-
tuala administrație a promis 
sântănenilor că în patru ani 
va asfalta jumătate din străzi-
le orașului. Iată că în această 
lună a reușit să depășească 
acest  prag. Conform cu tabe-
lele alăturate, se poate bine 
vedea că în  anul 2012 existau 
doar 9 km de străzi asfaltate, 
iar după numai 4 ani s-a ajuns 
la aproape 30 km. O diferență 
uriașă care nu lasă loc de co-
mentarii, în schimb ne dă în-
credere că în următorii patru 
ani vor �  asfaltate toate străzi-
le din localitate.

Speci� catie Impozit datorat 2015 Impozit datorat 2016
cladire - suprafata construita de 203 mp 61 76

teren curte- 204 mp 1 91
teren arabil - 678 mp 4 180

Speci� catie Impozit datorat 2015 Impozit datorat 2016
cladire - suprafata construita de 120 mp 38 47

teren curte- 531 mp 183 236
teren arabil - 544 mp 3 179

Speci� catie Impozit datorat 2015 Impozit datorat 2016
cladire - suprafata construita de 284 mp 235 89

teren curte- 550 mp 118 245
teren arabil - 471 mp 3 178

Unele modi� cări la calculul 
impozitelor în anul  2016, 
au ridicat întrebări în randul 
cetatenilor și prin urmare ne 
vedem obligați să venim cu 
clari� cări.

Actul care reglementeaza 
impozitele și taxele loca-
le este Legea nr 227/2015 
sau Codul Fiscal,  lege care 
conține prevederi pe care, cu 
toată bunăvoința, nici pri-
marul și nici consiliul local 
nu le  pot modi� ca. Ne refe-
rim în special la cele  legate 
de impozitul pentru terenul 
intravilan - categoria teren 
cu construcții (curți) și arabil 

(grădini), prevazute de art 
465.

În primul rând, anul aces-
ta, la calculul impozitului 
datorat pentru categoria de 
teren cu constructii (curte), 
nu se mai scade suprafata 
construită la sol a cladirilor. 

Prin urmare, se plătește 
impozit și pentru terenul 
de sub casă sau de sub bloc, 
acest aspect ducand la ma-
jorarea impozitului pentru 
curte chiar dacă, valorile 
de calcul sunt aceleasi ca în 
anul 2015.

În al doilea rând, impozi-
tul este mai mare și pentru 

terenurile situate în intravi-
lan, la altă categorie decât 
cele cu construcții. Pentru o 
suprafață de 400 mp se cal-
culează tot cu valorile prevă-
zute la categoria teren curte, 
majorându-se și în acest caz, 

impozitul datorat.
Hotararea de Consiliu Local 

nr 174/03.11.2015 prin care 
au fost stabilite impozitele 
si taxele locale pentru anul 
2016, poate �  consultata pe 
site-ul Primăriei.

 Vă mai informămcă acest 
cod � scal a fost aprobat de 
parlament în vara anului 
2015, iar în prezent, parla-
mentarii PNL au depus un 
proiect de lege pentru mo-
di� carea acestuia.

Cursuri 
de dans de 
societate 

la Sântana

Începând cu data de 27 aprilie 2016, 
orele 16,  se vor organiza 

cursuri de dans de societate. 
Vârsta minimă de participare este de 4 ani, 

iar cursurile sunt gratuite. 
Vă așteptăm la Căminul Cultural 

din Satu Nou Sântana.
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În data de 26 martie, 2016, cetățenii 
orașului Sântana au avut deosebita 
plăcere de a participa la punerea în 
scenă a piesei de teatru ``Săru mâna 
de cât mă plimbam``, prezentată 
de Teatrul Artemotion din Oradea 
cu ocazia zilei mondiale a teatrului. 
Reprezentația a avut loc în sala festi-
vă a Liceului Tehnologic din Sânta-
na, de la ora 20.

Ziua Mondială a Teatrului a fost 
creată de Institutul Internaţional de 
Teatru, în cadrul Congresului Mon-
dial din 1961, la Viena și a fost săr-
bătorită prima oară în 1962, la 27 
martie, ziua în care se deschidea sta-
giunea Teatrului Naţiunilor, la Paris.

Teatrul Artemotion se a� a pentru a 
patra oară în Sântana. Comedia “Să-
rumânadecâtmăplimbam” este o co-

medie spumoasa, o radiogra� e amu-

zantă a nașterii unei prietenii între 

un El obosit,(in rol de Polițist) și o 

Ea singură. Oameni simpli, pe lângă 

care trecem în � ecare zi, în ochii că-

rora ne uităm preț de o secundă și-

apoi trecem mai departe.rumânadecâtmăplimbam” este o co- apoi trecem mai departe.

La începerea activității s-a intona-
te  Imnului Rromilor  „Gelem, Ge-
lem”, apoi grupul de dansuri țigănești 
compus din elevii școlii noastre, 
coordonați de doamna profesoară de 
limba rromani  Carmen Gendelon și 
de către doamnele învățătoare Palcu 
Corina și Gavriloaie Diana, au pre-
zentat un număr artistic speci� c Zilei 
Internaționale a Rromilor. 

Totodată în holul central al școlii a 
fost organizată o expoziție de desene 
pe acestă temă.

Manifestările la care au participat 
elevii Școlii Gimnaziale Sântana, au 
fost continuate  la Casa de Cultură 
a orașului Curtici unde autoritățile 
locale și conducerea Școlii Gimna-
ziale nr. 2 Curtici în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Arad 
au derulat prima ediție  a festivalului 
dedicate zilei rromilor , ediție la care 
au luat parte unitățile școlare care cu 
un număr semni� cativ de elevi de et-
nie rromă. 

Au fost prezentate momente artisti-
ce, dansuri, poezii, scenete interpre-
tate de elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 
Curtici, Școlii Gimnaziale Sântana, 
Școlii Gimnaziale  ”Ilarion Felea” 
Arad și Școlii Gimnaziale ”Ștefan Ci-
cio Pop” Arad.

Data de 8 aprilie marchează, din 
punct de vedere istoric, reunirea 
pentru prima dată la nivel interna-
ţional a organizaţiilor rromilor în 
cadrul primului Congres Mondial 
al Rromilor, care a avut loc la Lon-

dra în 1971. La acest congres au fost 
puse bazele Uniunii Internaţionale a 
Rromilor, a fost ales drapelul rromi-
lor care este reprezentat de roata cu 
spiţe chakra care a  fost adoptat ca 
simbol al etniei rome. Steagul este de 
format dreptunghiular, cu jumătatea 
superioară albastră, cea inferioară 
verde iar în centru cu o roată de cu-
loare roșie, “roata universului”, cu 16 
spiţe. Aceasta este similară cu Ashok 
Chakra, roata de pe steagul Indiei, 
ţara mamă, și reprezintă mișcarea și 
creaţia lumii. 

Referitor la imnul internațional al 
rromilor acesta are legătură  cu is-
toria dură trăită de aceștia. Pentru a 
evoca suferințele îndurate de romi în 
timpul celui de-al doilea război mon-
dial (Poraimos), compozitorul iugos-
lav de etnie romă Jarko Jovanović a 

compus o variantă a cântecului și l-a 
pus pe muzica tradițională a romilor. 
Varianta în limba romanes („Gelem, 
Gelem”, cunoscut de asemenea sub 
numele de „Opré Roma” - Sus ro-
mule! sau cel de „Romale, Chavale” 
- Romilor, Flăcăilor.

Prof. Ciorna Mihaela
Prof. înv. Primar Gavriloaie Diana
Prof. Creț Daniela
Director, prof. Creț Ioan Nicolae 

8 APRILIE – ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR

Elevi de succes 
la Clubul Copiilor Sântana

Inceputul primaverii a adus la Clu-
bul Copiilor Santana bucurie si vise 
implinite. Elevii cercului de creatie 
literara, indrumati de prof Blindu 
Diana,  au participat de curand la 
cincursul judetean de eseuri “Pro si 
Contra” , care in acest an a avut ca 
teme: BUNATATEA pentru elevii 
claselor III- VI si VIOLENTA pentru 
elevii claselor VII- XII.

Elevii si-au exprimat parerea des-
pre aceste doua teme atat de actuale 
pentru ei si au fost rasplatiti pentru 
interesul si munca depusa, astfel: Loc 
1- Ciorna Ionut, Blindu Mara, Bor-
tes Flavia, Corban Alexandra, Loc 
2- Pasca Andreea, Loc 3- Ursache 
Razvan ; Pintilie Gabriela, Menti-
une- Trif Paul, Burca Paul, Dragoi 
Andreea, Iuhaniac Alexandru, Cara 
Andreea, Ciurar Simona. Ocupantii 
locurilor 1,2 si 3 s-au cali� cat la eta-

pa interjudeteana.
In alta ordine si la fel de important, 

elevii cercului de dans modern au 
participat la concursul national de 
dans Bucuria Dansului organizat de 
Scoala de dans Chirila din Alba-Iu-
lia, indrumati de aceeasi profesoara, 
ocupand cu mandrie pozitia fruntasa 
la ambele stiluri de dans cu care au 
participat. 

Trupa Angela este cea care repre-
zinta de ceva vreme cu succes ora-
sul nostru si nu se dezminte nici de 
aceasta data de performantele obti-
nute in anii anteriori. A fost un con-
curs la care au participat 450 de copii 
din 10 judete din tara. Bucuria a fost 
cu atat mai mare cand organizatorii 
au reamintit celor prezenti perfor-
mantele echipei la ultimele partici-
pari. 

Prof. Diana Blându

Ziua internaţională a teatrului, 
sărbătorită la Sântana


