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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Atât cât vremea a permis, a continuat 
proiectul de modernizare a drumuri-
lor locale. La � nalul anului 2015 a fost 
asfaltată şi strada Ze� rului. Ca să � m 
mai exacţi, la fel ca în cazul străzii Oi-
tuz,  este vorba doar de un tronson  
în lungime de 1163 m, de la strada 
Rodnei până la intersecţia cu strada 
Tranda� rilor.  Incluzând şi strada Ze-
� rului,  lungimea totală a străzilor as-
faltate în anul 2015 atinge 8,87 km. 

Rămâne doar nemulţumirea 
generală vizavi de felul în care con-
structorul  înţelege să facă acostamen-
tele şi podeţele. 

-Este greu ca cineva din oraş să nu vă cunoască. 
Pentru acurateţea interviului vă rugăm să ne 
spuneţi câteva cuvinte despre dumneavoastră.

- Sunt născut în 2 ianuarie 1950 în Caporal Alexa, 
din părinţii Nicolae şi Rozalia.

Studii: Şcoala generală Caporal Alexa, Seminarul 
teologic, Caransebeş şi Institutul teologic universitar, 
Sibiu.

Căsătorit cu Aurelia Porcolean, născută Lipovan. 
- Care au fost motivele pentru care aţi ales calea 

preoţiei?
Dintre toate chemările pe care le poate îndeplini 

cineva în viaţă, slujirea preoţească este cea mai 
importantă şi mai plină de responsabilitate. Şi 
aceasta pentru faptul că, preoţia nu este o simplă 
profesie, meserie sau slujbă, ci ea este o misiune. 
Preoţia este acea misiune de a conduce su� etele la 
mântuire. Ea este o slujire din slujirea Mântuitorului 
Hristos şi continuarea peste veacuri a lucrării Sale 
mântuitoare. Prin ea se continuă cele trei lucrări sau 
slujiri ale Mântuitorului: învăţătorească, s� nţitoare şi 
conducătoare.

O importantă investiţie s-a realizat la Şcoala  
Şt. A. Doinaş din Caporal Alexa chiar în ultimul 
trimestru al  anului  2015. Atunci când spu-
nem importantă nu facem referire la expresia 
bănească a investiţiei, ci vizăm mai degrabă 
valoarea acesteia ca trebuinţă socială. Cazanele 
de la centrala pe lemne a şcolii au dat în ultimul 
an tot mai pronunţate semne  de uzură, e� cienţa 
acestora lăsând de dorit.   Răspunzând solicitării 
venite din partea conducerii şcolii, consiliul local 
a aprobat prin recti� care bugetară suma necesară 
achiziţionării şi montării a două cazane noi. Pe 
lângă utilitatea practică, investiţia are şi rolul de 
a asigura liniştea tuturor factorilor implicaţi în 
buna desfăşurare a procesului educativ de pe raza 
oraşului.

-Acum, la început de an 2016, pri-
vind în urmă, cum ați descrie anul 
ce a trecut, 2015, din punct de vede-
re administrativ?

- A fost un an în care orașul Sân-
tana a progresat constant, un an 
pe parcursul căruia am continuat 
implementarea obiectivelor cu-
prinse în strategia de dezvoltare 
locala aprobată pentru perioada 
2014-2020, strategie  care a fost 
elaborată ţinându-se cont de  op-
ţiunile exprimate de către cetăţe-
nii orașului. Vă reamintesc că în 
sondajul realizat în anul 2013, un 
procent de 49% dintre respondenţi 
au exprimat ca primă opinie faptul 
că asfaltarea străzilor trebuie să � e 
principalul obiectiv al actualei ad-
ministraţii. Pe lângă aceasta, toate 
investiile derulate anul precedent 
în cadrul programului de dezvol-
tare pe care l-am avut în vedere 
pentru oraș au avut la bază o pro-
gnoză realistă a resurselor � nanci-
are avute la dispoziţie prin bugetul 
local, dar și prin atragerea de resur-
se � nanciare din fonduri europene 
și prin programe guvernamentale. 
Întregul act administrativ s-a des-
fășurat după principiul bunului 
gospodar, adică prin cântarirea cu 
chibzuinţă a banilor avuţi la dispo-
ziţie, fără a face excese la capitolul 
cheltuieli. De asemenea, printr-o 
gândire administrativă corectă, am 
realizat și o prioritizare a investiţi-
ilor, luând în calcul asigurarea re-
surselor � nanciare pentru acoperi-
rea necesităţilor în toate sectoarele, 
de la investiţiile în infrastructură, 
pâna la cele de susţinere a activită-
ţilor culturale, sportive etc. Cu alte 
cuvinte și anul precedent am gândit 
dezvoltarea orașului de așa  manie-

ră încât sa avem un oraș dinamic, 
un oraș viu, cu perspective pentru 
viitor.

Pot spune deci, că sunt în mare parte 
mulţumit de ceea ce s-a realizat anul 
trecut pentru modernizarea Sântanei 
și a localităţii Caporal Alexa.

-Cum adică sunteți mulțumit 
doar în mare parte de ceea ce s-a 
putut realiza anul trecut?

-În calitate de primar al orașului 
este normal să-mi doresc cât mai 
multe realizări pentru comunitatea 
noastră locală, cât mai multe inves-
tiţii pentru modernizarea orașului. 

Sunt supărat când văd ca nu avem 
la dispoziţie banii necesari pentru 
a pune în practică toate proiectele 
pe cale le avem în plan. Mă revoltă 
și faptul că unul dintre proiectele 
importante de asfaltare ce trebuia 
� nalizat în 2016 nu a primit la timp 
� nanţarea guvernamentală și ne dă 
peste cap toate calculele.

Ca primar, vă mărturisesc că nicio-
dată nu sunt mulţumit de ceea ce re-
ușim să realizăm pentru oraș, pen-
tru că așteptările cetăţenilor sunt 
foarte mari. Și e normal să � e așa! 
S-au asfaltat anul trecut aproape 9 
km de străzi, cetăţenii care locuiesc 
în acele zone sunt mulţumiţi, dar ce 
facem cu ceilalţi? S-au construit și 
sau reparat kilometri de  trotuare, 
unii se bucură, iar alții se întreabă 
de ce nu se face la fel și pe strada lor.   

Vreu să văd orașul cât mai repede 
pus la punct în totalitate, așa cum de 
altfel sunt convins că-și doresc toți 
sântanenii. Mă străduiesc să realizez 
acest deziderat și an de an, în limi-
ta resurselor � nanciare disponibile, 
mai punem o cărămidă la amenaja-
rea unui oraș cât mai frumos și plă-
cut tuturor.

Retrospectiva anului 2015

Primar 
Tomuța Daniel

Interviu cu primarul Daniel Tomuța
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Cazane noi la centrala
 de la Caporal Alexa

Strada Zefirului,  asfaltată!

Altfel de valori
Interviu cu Preotul 
Nicolae Porcolean

>>> pag. 2

Preotul profesor Nicolae Porcolean, a slujit cu 
cinste obştea creştină din parohia Comlăuş, timp 
de peste 37 de ani. După revoluţie, în paralel cu 
misiunea efectuată la parohie, preotul profesor 
Nicolae Porcolean a predat o perioadă religia la 
Şcoala din Comlăuş. De asemenea, a fost printre 
primii profesori ai Seminarului Teologic din Arad, 
unde a ţinut cursul Studiul biblic al Vechiul şi al 
Noului Testament. Ca rod al prestigiului de care 
s-a bucurat, preotul profesor Nicolae Porcolean 
a fost printre cei puţini aleşi să conducă destinul 
învăţământului teologic arădean, � ind primul 
director al seminarului în perioada 1994-1995. O 
cinste de care putem �  mândri toţi sântănenii.  



   IANUARIE 2016                           SÂNTĂNEANUL pag. 2

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

Primul turneu juvenil din 2016 s-a 
consumat sâmbătă în sala de sport 
din Sântana. Cupa „Unirea”, ajunsă 
la ediția a patra și rezervată jucători-
lor născuți în anii 2002 și 2003, a fost 

adjudecată de singura formație din 
afara județului nostru, Juventus Col-
term Timișoara. Au mai participat: 
Andromeda Arad, CS Ineu, Podgoria 
Șiria, UTA (cu două echipe), Vittorul 

Arad și – bineînțeles – Unirea Sân-
tana.

După desfășurarea partidelor din 
grupe s-a ajuns la următoarea împe-
rechere în semi� nale: UTA I – Juve-

ntus 0-2 și Unirea Sântana – Șiriana 
Șiria 2-1 (după penalty-uri). 

În � nala mică a competiției, Șiria 
lui Emil Arsa a dispus de „alb-roșii” 
cu 3-2, în timp ce ultimul act a avut 
nevoie de lovituri de departajare 
pentru stabilirea câștigătoarei. După 
0-0 la � nalul timpului regulamentar,  
Juventus Colterm Timișoara s-a im-
pus cu 3-2.

Prin urmare, gazdele de la Unirea 
Sântana, în formula: Denis Vincze, 
Darius Dobra, Beniamin Trif,  Samu-
el Trif, Adrian Barna,  Nicholas Brad, 
Emiliu Nadiu, Andrei Florea, Ionut 
Lucuta, Gabriel Pașca, antrenați de 
Alexandru Vasi au fost nevoiți să se 
mulțumească cu locul 2 , dar și cu ti-
tlul de cel mai bun jucător al întrece-
rii pentru Nicholas Brad. 

Totodată, Cătălin Puia, președintele 
clubului dorește să-i aducă mulțumiri 
pentru sprijin primarului Daniel 
Tomuța.

Începând din luna august 2015, prin im-
plicarea domnului Mircea Dărău, a început 
funcţionarea unui grup de kyokushin în 
oraşul nostru.

Este un stil de arte marţiale full contact 
care implică o activitate complexă în sensul 
că presupune o bună pregătire � zică, dar şi 
psihică. Este o formă de educare şi disco-
plinare.

Antrenamentele au loc în clădirea fostului 

club al elevilor de pe str. Ghioceilor, nr. 31.
Deja, în luna decembrie 2015, sportivii au 

participat la un concurs între cluburi, orga-
nizat în oraşul Pecica, unde au obţinut un 
loc II şi un loc III, câştigat de Muscă Horia 
şi respectiv Roşiu Raul.

Iubitorii de arte marţiale care vor să prac-
tice acest stil de arte marţiale se pot înscrie 
la sala de antrenament luni şi vineri de la 
ora 17.

Cupa „Unirea” a ajuns pe Bega, gazdele de la Sântana s-au mulțumit cu locul 2

KYOKUSHIN O nouă ramură sportivă prinde viaţă la Sântana

De aceea, preoţia a fost 
socotită întotdeauna ca o chemare la 
părtășia de darul Duhului Sfânt și la 
lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos.

Pornind de la adevărul pe care Sfân-
ta Scriptură îl subliniază pregnant că 
,,nimeni nu-și ia singur cinstea aceas-
ta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, 
după cum și Aaron” (Evr. 5,4) consi-
der că și eu am fost chemat de Dum-
nezeu la această slujire și ea s-a făcut 
simţită din tinereţe, prin dragostea 
faţă de biserică, prin participarea la 
s� ntele slujbe, prin educaţia religioa-
să primită în casa părintească, tatăl 
� ind cântăreţ bisericesc.

-De câţi ani sunteţi preot, și mai 
ales de câţi ani sunteţi în Sântana?

-Am fost hirotonit diacon în 9 de-
cembrie 1973, preot în 10 decembrie 

1973, în catedrala din Arad, de către 
episcopul Visarion Aștileanu, pe sea-
ma parohiei Chelmac, Protopopiatul 
Lipova. La Chelmac am slujit până 
la 1 aprilie 1978 când am fost numit 
preot la Parohia Comlăuș, unde am 
slujit până la pensionare (iunie 2015).

-Care sunt marile satisfacţii care 
v-au punctat activitatea și către care 
întoarceţi capul cu bucurie?

-Zice Mântuitorul Hristos: ,,Voi 
sunteţi lumina lumii...” (Mt. 5,14). 
Așa să lumineze lumina voastră îna-
intea oamenilor, încât să vadă fap-
tele voastre cele bune și să slăvească 
pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Mt. 
5,16). Luminaţi � ind, cu ajutor dum-
nezeiesc, pe drumul cunoașterii lui 
Dumnezeu putem zice cu Hristos 
că viaţa veșnică este aceasta: ,, să te 
cunoască pe Tine, adevăratul Dum-
nezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai 
trimis” (In. 17,3).

În primul rând în toţi anii slujirii 
ca preot am căutat să luminez prin 
cuvânt și faptă, să conduc spre viaţa 
veșnică prin cunoaștere. Dacă prin 
aceasta s-a mântuit doar un su� et, 
preoţia mea n-a fost zadarnică.

Am lucrat pentru zidirea, împuter-
nicirea Bisericii lui Hristos, pentru 

ca � ecare credincios să � e cu ade-
vărat ,,templu al Duhului Sfânt”, dar 
n-am neglijat nici biserica locaș de 
închinăciune, încercând să fac un loc 
înfrumuseţat, demn de prezenţa lui 
Dumnezeu în ea.

-Cum priviţi ieșirea la pensie?
-Ieșirea la pensie reprezintă o vir-

gulă în misiunea de preot, pentru că 
noi suntem preoţi ai lui Hristos des-
pre care se spune în Sfânta Scriptură: 
,, Tu ești preot în veac, după rându-
iala lui Melchisedec” așadar noi ră-
mânem preoţi în veșnicie. La pensie 
încetează numai activitatea de admi-
nistrator al parohiei.

-Care sunt hobby-urile dumnea-
voastră, în ce vă regăsiţi relaxarea?

Dacă trebuie să răspund direct la în-
trebare, pot să vă spun că nu am un 
răspuns. Plăcerea mea a fost să înain-
tez mereu pe calea cunoașterii, sluji-
rii și desăvârșirii în Hristos.

-Un mesaj pentru cititorii noștri.
Cred că cel mai potrivit mesaj către 

cititorii dumneavoastă și locuitorii 
orașului nostru este cel al lui Iisus 
Hristos: ,,Fiţi desăvârșiţi, precum Ta-
tăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” 
(Mt. 5,48).

Altfel de valori Interviu cu Preotul Nicolae Porcolean
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S.C. NUŢU SERVICE SRL
Angajează mecanici cu experienţă: 

salariu atractiv, program � x.

Informaţii la tel: 
0741 047 184

Anunțuri
S.C. SORIN ADEPLAST SRL 

din Sântana 
Execută FERESTRE ȘI UȘI TER-

MOPAN la cele mai înalte standarde 
europene cu pro� l SALAMANDER, 
feronerie ROTO, garanție 10 ani, și 
o gamă largă de alte produse: rolete 
PVC și ALUMINIU, PLASE ANTI-
INSECTE, JALUZELE VERTICALE, 
JALUZELE ORIZONTALE, PORȚI 
GARAJ, UȘI PLIABILE, ROLETE DE 
PÂNZĂ, UȘI LEMN.

Pentru informații
 suplimentare:

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

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

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

sorin_adeplast@yahoo.com,
- facebook: 

ferestre și uși termopan Sântana.
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„Eminescu” nu e o � oare rară, 
desfăcută aproape prin miracol 
dintr-o adusă din întâmplare pe 
solul Daciei de su� area vânturi-
lor apusene: este un astru țâșnit 
din adâncurile cerurilor din 
Răsărit, ca mărturie despre o 
civilizație tânără și nouă, dar în-
rădăcinată  într-un trecut de ve-
che cultură și de severă tradiție. 
Ca și a Luceafărului său, și lu-
mina lui a străbătut, înainte să 
ajungă la noi, o cale lungă. 

„Numai poetul 
 Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor

Trece peste nemărginirea 
timpului.”

La împlinirea a 166 ani de la 
nașterea „poetului nepereche 
”Mihai Eminescu, poet, proza-
tor, jurnalist român socotit de 
critica literară drept cel mai im-
portant scriitor romantic din li-
teratura română supranumit și 
„luceafărul poeziei românești”. 
în cadrul Bibliotecii Orășenești 
„Ștefan Aug. Doinaș” Sântana a avut loc cu acest prilej un mon-

taj de poezie si desene susținute 
de către elevii Clubului Co-
piilor Sântana intitulat „Emi-
nescienii” coordonați de către 
doamna prof. Blîndu Diana. În 
cadrul acestui eveniment a fost 
prezentată și o expoziție de car-
te dedicată poetului.

Bibliotecară 
Morgoș Marinela

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Mersul trenurilor de călători
stația CFR Sântana

! Nu circulă în zilele de 7.
@ Nu circulă în zilele de 6 și 7.
# Pe distanţa Brad - Gurahonţ circulă numai în zilele de 

sâmbătă. $ Pe distanţa Gurahonţ - Brad circulă numai în zi-
lele de duminică.

% în perioada închiderilor de linie ARAD - TIMIȘOARA NORD 
circulă prin Radna tabela 200/213, tren 1537 Nu circulă în 
zilele de 6. A în perioada închideri de linie se anulează pe 
distanţa Sântana - Chișineu Criș. & în perioada închiderilor 

de linie, se anulează pe distanţa Chișineu Criș - Sântana.
* Pe distanţa Brad - Gurahonţ circulă în zilele de duminică. 

Pe distanţa Arad - Timișoara Nord circulă în zilele de vineri 
și duminică. (în zilele de sâmbătă anulat pe distanţa Timi-
șoara Nord - Huedin

!) Pe distanţa Timișoara Nord - Arad circulă în zilele de 
vineri și duminică. Pe distanţa Gurahonţ - Brad circulă în 
zilele de duminică. !! Pe distanta Arad - Timișoara Nord nu 
circula în zilele de 5/6 si 6/7.

În conformitate cu legislaţia speci� că se organizează 
întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul 
Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. 

  Această activitate se realizează de autorităţile 
administraţiei publice locale şi are drept scop asig-
urarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi 
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor 
locale. 

 Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe 
baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a 
capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospodăriei. Înscrierea în registrul 
agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titu-
larului dreptului de proprietate asupra acestora, pre-
cum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face 
numai pe bază de documente anexate la declaraţia 
făcută sub semnătura proprie

 Termenele la care se efectuează declararea şi în-
scrierea anuală a datelor în Registrul agricol sunt 
următoarele: 

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale priv-
ind membrii gospodăriei, terenul a� at în proprietate 
şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de 
locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de trans-
port cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, uti-
lajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, 
efectivele de animale existente persoanele � zice/ju-
ridice la începutul � ecărui an, precum şi modi� cările 
intervenite în cursul anului precedent în efectivele 
de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-
cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau 
sacri� cării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; 

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de 
folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile 
necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agri-
col respectiv. 

 Persoanele � zice şi juridice au obligaţia să declare 
date pentru a �  înscrise în registrul agricol şi în afara 
acestor intervale de timp, ori în cazul în care au in-
tervenit modi� cări în proprietate, în termen de 30 de 
zile de la apariţia modi� cării. 

Se completează la începutul � ecărui semestru, 
pentru semestrul anterior, cu date privind efec-
tivele de animale a� ate în proprietatea persoanelor 
� zice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprie-
tatea persoanelor juridice care au activitate pe raza 
localităţii, şi pentru persoanele � zice cu domiciliul 
în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: 
perioada de completare este 5- 20 din luna imediat 
următoare semestrului ce s-a încheiat. 

 Vă informăm că declararea de date nesincere, re-
fuzul de declarare, precum şi nedeclararea la ter-
menele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului 
agricol, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate 
infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare. 

Vă aşteptăm cu interes pentru realizarea aces-
tui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între 
administraţia publică locală şi persoanele obligate să 
declarare în registrul agricol. Informații suplimentare 
găsiți la sediul Primăriei.

Primăria Sântana

E m i n e s c i e n i i
15 Ianuarie - Ziua poetului Mihai Eminescu

Înscrierile în Registrul Agricol,
obligativitate pentru cetățeni
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-Cum s-ar prezenta o scurtă 
dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru 
Sântana și Caporal Alexa în decursul anu-
lui precedent?

-Vă dați seama că nu pot expune în câ-
teva rânduri tot ceea ce s-a întreprins din 
punct de vedere administrativ pentru oraș 
în decursul anului 2015. Pot însă face o 
scurtă expunere a principalelor proiecte 
implementate în Sântana și Caporal Ale-
xa, menționând că am avut structurat bu-
getul local de așa manieră încât să asigu-
răm sustenabilitate tuturor activităților și 
investițiilor derulate pe parcursul anului 
precedent. Ca un scurt bilanț al anului 2015 
aș putea aminti:

-s-au derulat ample lucrări de pietruire 
străzi în Sântana și Caporal Alexa

-s-au executat lucrări de reparare și plomba-
re străzi acolo unde a fost imperios necesar

- s-au � nalizat asfaltarea mai multor străzi 
din oraș, aici amintind străzile Teiului, 
Păltinișului, Păcii, Ze� rului, tronsonul de 
stradă dintre M. Viteazul și 1 Decembrie, 
străzile Oituz, Liliacului, Lalelelor, Dudului, 
M Viteazul, Lucian Blaga, Unirii, Garo� ței, 
Avram Iancu, Aradului, Bistriței. În total 
s-au asfaltat 8,75 km de străzi din Sântana.

-tot pe linia modernizării infrastructurii, 
importantă a fost și lucrarea de reabilitare 
a drumului ce leagă Sântana de Zimandu- 
Nou, drum unde s-au executat lucrări de as-
faltare, aceste lucrări urmând a �  întreprin-
se pe acest drum și în acest an, menționând 
aici că deja am făcut toate demersurile pe 
lângă Consiliul Județean Arad pentru rea-
bilitarea totală a drumului mai sus amintit

- de asemenea, anul trecut s-au constru-
it noi tronsoane de trotuare în Sântana și 
Caporal Alexa, astfel de lucrări � ind prevă-
zute și pentru anul în curs, atât continuarea 
asfaltării unor noi străzi, cât și amenajarea 
de noi trotuare făcând parte din prioritățile 
noastre și pentru acest an

-s-au întreprins lucrări de extindere și mo-
dernizare a iluminatului public din Sântana

- s-a început construcția capelei din Com-
lăuș, construcție ce va �  � nalizată anul acesta

- s-au amplasat plăcuțele de identi� care a 
străzilor orașului

-s-au montat noi antene wire-less pentru a 
se îmbunătății semnalul internetului

-a fost � nalizat parcul Katharina Ackerman
-s-au executat lucrări de amplasare de 

marcaje rutiere noi
- la sala de sport s-au derulat lucrări de 

reparații
- s-au amenajat prin pavare noi parcări, 

făcând referire aici la parcare de la Biserica 
Ortodoxă Sântana II

- s-a amenajat terenul sintetic de sport de 
pe strada Dunării

- a fost reabilitată școala veche din Capo-
ral Alexa

- s-a pus în funcțiune fabrica de pavele a 
orașului

- o importanță deosebită a fost acordată 
curățeniei domeniului public și întreținerii 
spațiilor verzi

- a fost adusă la Sântana o nouă mașină de 
pompieri

- s-au continuat lucrările de amenajare 
a noii stații de epurare a orașului, lucrare 
susținută prin colaborarea cu Compania de 
Apă Arad

- a fost refăcut în totalitate acoperișul de la 
clădirea fostului spital

- sediul administrativ al Primăriei a fost 
renovat

- a fost inaugurat noul sediu al poliției 
orașului

- s-au desfășurat ample lucrări de renovare 
a liceului, după cum, tot pe această direcție 
a investițiilor în instituțiile școlare ale 
orașului, s-au derulat acțiuni de igienizare 
și salubrizare pentru ca elevii să bene� cieze 
de cele mai bune condiții de școlarizare

- activitățile sportive și culturale au fost 
susținute mereu, � ind organizate o serie de 
competiții sportive ( handbal, judo, fotbal), 
precum și o multitudine de acțiuni culturale ( 
Zilele orașului Sântana, Ziua satului Caporal 
Alexa, Ziua Recoltei, Ziua Teatrului, mani-
festările dedicate Zilei Naționale a României, 
concertele de colinde, Ziua Pompierilor etc)

- de o importanță deosebită au fost și lu-
crările la rețelele de apă potabilă și canali-
zare ale orașului,lucrări derulate prin cola-
borarea cu Compania de Apă Arad

-în zona ANL și în zona pieței agroali-
mentare s-au amenajat locuri speciale pen-
tru containerele de gunoi

Cele expuse anterior sunt câteva din pro-
iectele implementate anul trecut, în plus 
însă doresc să mai subliniez încă odată că 
întregul act administrative a fost unul în-
dreptat spre cerinţele cetăţenilor, existând 
o transparenţă totala în tot ceea ce s-a în-
treprins. Proiectele noastre, cu toate chel-
tuielile aferente, sunt � nanţate de la bugetul 
local, din fonduri europene sau guverna-
mentale. Singurul cheltuială în urma căre-
ia nu se vede nimic nou este plata ratelor 
la împrumutul făcut în mandatul fostei 
administrații. Din păcate, încă 12 ani de 
aici înainte o să tot plătim realizările făcute 
în acea perioadă.    

Tocmai de aceea spunem că politica noas-
tră are la bază o gestionare chibzuită a ba-
nului public și atragerea de fonduri neram-
bursabile prin care să aducem plus valoare 
orașului, prin care să mai facem cîţiva pași 
spre modernizarea Sântanei și a localităţii 
Caporal Alexa. 

Retrospectiva anului 2015
Interviu cu primarul Daniel Tomuța
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Era să uit, anul trecut s-a 
reușit și realizarea intrării orașului în GAL, 
aceasta � ind o formă asociativă a orașelor 
și comunelor din județ prin care se pot 
accesa mai ușor fonduri europene pentru 
anumite proiecte necesare și utile pentru 
comunitățile locale.

De asemenea, doresc să menționez că 
toate realizările anului trecut la care am 
făcut referire anterior sunt rodul muncii 
în echipă, ele neputând �  puse în practi-
că dacă nu aveam lângă mine un Consiliu 
Local ce m-a sprijinit în toate demersurile 
mele și un aparat administrativ al Primă-
riei format din oameni deosebiți, cărora le 
mulțumesc atît pentru munca pe care au 
depus-o pe tot parcursul anului trecut cât 
pentru faptul că mi-au fost aproape și au 
muncit cot la cot cu mine pentru a putea 
implementa aceste proiecte.

-Dezamăgiri au fost anul trecut?
-Oricine muncește și pune su� et în ceea 

ce face are și dezamăgiri. Așadar, pot spu-
ne că au fost și dezamăgiri pe parcursul 
anului 2015, mai ales datorită faptului că 
nu am avut la dispoziție mai mulți bani 
pentru a derula și mai multe lucrări de 
modernizare în Sântana și Caporal Alexa. 
Să vă dau doar un exemplu:  la începutul 
anului trecut fostul guvern Ponta a schim-
bat modalitatea de calcul a bugetelor lo-
cale și din această cauză orașului nostru 
i-au fost luați apoximativ 12 miliarde lei 
vechi! O sumă enormă luată de la noi și 
dată altora, mai ales prin Moldova și Ol-
tenia, o sumă pe care dacă am �  avut-o la 
dispoziție la începutul anului trecut altfel 
ne-am �  putut construi bugetul, altfel ne-
am �  putut organiza investițiile. Orașul 
Sântana a pierdut mult datorită acestei 

acțiuni a acelui guvern. 
Nu doresc însă să fac politică, doar v-am 

expus una dintre dezamăgirile avute anul 
trecut. Au mai fost și alte momente di� ci-
le, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu am 
trecut cu bine peste ele și prefer să nu le 
mai amintesc, căci indiferent de greutăți 
trebuie să mergem înainte, să luptăm pen-
tru ceea ce dorim să realizăm. 

Vă mărturisesc însă că pentru a trece 
peste momentele di� cile m-a ajutat mult 
faptul că am știut că-i am aproape pe sân-
tănenii mei, că-i reprezint în ceea ce fac și 
de aceea trebuie să trec peste orice obstacol 
pentru îndeplinirea dorinței lor și a mea, 
respectiv găsirea de soluții pentru moder-
nizarea orașului. Ceea ce am și făcut: m-am 
dus doar înainte pentru Sântana!

-Un gând pentru sântăneni la început 
de 2016?

-Le doresc tot binele din lume și un an 
prosper în care � ecare să-și îndeplinească 
propriile năzuințe. De asemenea, le trans-
mit că Daniel Tomuța este același pe care-l 
știu, un sântănean ca toți cei ce locuiesc 
aici, un sântănean care este onorat să-i 
reprezinte, un sântănean care va depune 
în continuare toate eforturile de a face din 
Sântana un oraș cât mai bine pus la punct, 
nu doar pentru cei de azi ci și pentru 
generațiile de mâine. Și eu am familie, și 
eu am copii și consider că este de datoria 
noastră, a generației de azi, să facem tot 
ce putem pentru a construi un oraș fru-
mos, cu perspective pentru viitor, în care 
copiilor și nepoților noștri să le � e drag să 
locuiască. Pentru aceasta muncesc atât ca 
sântănean, cât și ca primar ales prin voia 
concetățenilor mei. Așa să ne ajute Dum-
nezeu!

Retrospectiva anului 2015
Interviu cu primarul Daniel Tomuța

Fabica de pavele
dată în funcțiune

Primăria
renovată

Capela, în construcție

Stația de epurare
în construcție

O nouă parcare pavată

Teren sintetic de sport

Noul sediu al 
poliției, inaugurat

Mașină nouă de 
pompieri

Investiții în școli

Acoperiș spital 
refăcut

Noi marcaje 
rutiere
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În 3 februarie 
se împlinește un an de când ne-a părăsit 

Răuţ Dănuţ Gheorghe.
Nu te vom uita niciodată!

Mama și fraţii lui cu familiile

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului 
dorește să facă o surpriză fru-
moasă perechilor soţ-soţie care 
aniversează în cursul anului 
2015, 50 de ani de căsătorie. În 
acest sens, rugăm cetăţenii care 
sunt în această situaţie sau care 
cunosc persoane în această situ-
aţie ca până în data de 21 iunie 

2016,  să ia legătura cu consili-
erii din cadrul Compartimen-
tului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefo-
nic, la numărul 0257-462082. 
Venim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre per-
soanele care s-au căsătorit în 
alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

BAGOŞI ELISABETA
NOVANC IOSIF

RUSU IOAN
KNAPP ANDREI

LĂDARU MĂRIUŢA
NEGHINĂ MARIN

COLOMPAR MARIA- ADINA
BALACEL GHIZELA
LINGURAR LUBIŢA

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

inclusiv pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   

Compania de Apă Arad: 
0372-782686 

Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Anunț important

În anul 2015 au fost  înregistraţi la Ser-
viciul de Asistenţă Socială din cadrul Pri-
măriei Orașului Sântana 100 de copii. 87 
dintre aceștia au domiciliul în Sântana și 
13 în Caporal Alexa.

 Faţă de anul 2014 s-au născut cu trei mai 
mulţi în Sântana și cu unul mai mult în 
Caporal Alexa. 

Numărul total de dosare pentru alocaţie 
pentru copii înregistrate în anul 2015 este 
de 152. Dintre acestea 100 sunt pentru co-
piii născuţi pe raza orașului, iar restul sunt 
pentru copiii născuţi în afara ţării sau ve-
niţi cu familiile în orașul nostru.

Au fost o� ciate 106 căsătorii și au fost în-
registrate 115 decese și 4 divorţuri.

Au fost eliberate 99 autorizaţii de con-
struire, din care 21 pentru construcţii de 
locuinţe, 12 autorizaţii de demolare și 158 
de certi� cate de urbanism.

Pe raza orașului există 3845 de gospodă-
rii și 1889 corpuri de iluminat.

Au fost înregistrate de către Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 24 de 
acţiuni, dintre care 19 au fost interven-
ţii pentru stingerea incendiilor, cu 5 mai 
multe decât în anul anterior.

  Primăria Sântana

Anul 2015 în câteva date

În atenția cetățenilor
Persoanele cu încadrare în grad de han-

dicap grav și accetuat beneficiază de ur-
mătoarele scutiri privind taxele și impo-
zitele: pe clădiri și teren aferent clădirilor, 
impozit pe autoturism, conform Noul 
Cod fiscal- Legea 227/ 2015.

-clădirea folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coproprietatea persoa-
nelor cu handicap grav sau accentuat și a 
persoanelor încadrate în gradul I de inva-
liditate, respectiv a reprezentanţilor legali 
ai minorilor cu handicap grav sau accen-
tuat și ai minorilor încadraţi în gradul I 
de invaliditate;

-terenul aferent clădirii de domiciliu, 
aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accen-
tuat și a persoanelor încadrate în gradul 
I de invaliditate, respectiv a reprezentan-
ţilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat și ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate;

-mijloacele de transport aflate în pro-

prietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat, cele pen-
tru transportul persoanelor cu handicap 
sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentu-
at și ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului;

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe 
venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau 
accentuat, pentru veniturile realizate din:

- activităţi independente, realizate în 
mod individual și/sau într-o formă de 
asociere;

- salarii și asimilate salariilor;
- pensii;
- activităţi agricole, silvicultură și pis-

cicultură, realizate în mod individual și/
sau într-o formă de asociere fără perso-
nalitate juridică.

Serviciul Public de Asistenţă Socială

Căsătoriile lunii decembrie 2015
DOROŢ GHEORGHE ŞI FARCAŞ MARIA

ŢAPU ALIN- CONSTANTIN ŞI IVORCIUC LIVIA
BODEA FLAVIUS- ANDREI ŞI HOMORANU ANA-MARIA

ABD ELHALIM FIRAS ŞI MĂDUŢA FLORINA- GEORGIANA
HORA NICOLAE-SORIN ŞI DOKMAN DENISA- ALEXANDRA

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

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, in-
cepand cu anul 2016, potrivit prevederilor  
art 165 din Legea nr 207/2015, privind Co-
dul de procedura � scala, la plata  impozi-
telor si taxelor locale se sting cu prioritate 
amenzile contravenţionale individualizate 
în titluri executorii, în ordinea vechimii, 
chiar dacă debitorul indică un alt tip de 
obligaţie � scală, urmand apoi urmatoarea 
ordine:

 a) toate obligaţiile � scale principale, în 
ordinea vechimii, și apoi obligaţiile � scale 
accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la soli-
citarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor � scale, ve-
chimea acestora se stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru obliga-

ţiile � scale principale;
b) conform termenului de plată determi-

nat în funcţie de data comunicării deci-
ziei pentru diferenţele de obligaţii � scale 
principale stabilite de organul � scal com-
petent, precum și pentru obligaţiile � scale 
accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la organul 
� scal a declaraţiilor � scale recti� cative, 
pentru diferenţele de obligaţii � scale prin-
cipale stabilite de contribuabil/plătitor, în 
cazul în care legea prevede obligaţia acestu-
ia de a calcula cuantumul obligaţiei � scale;

    d) în funcţie de data primirii, în condi-
ţiile legii, a titlurilor executorii transmise 
de alte instituţii.

Primăria Sântana

Despre stingerea obligațiilor fi scale

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SÂNTANA 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul de valabi-
litate al actului de identitate , astfel încât să nu devină contraveni-
enţi 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

Comemorare
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Noi câștigători la tombola Lucky
Câștigătorul tombolei Lucky din luna decembrie este domnul 

Budișan Mircea din Caporal Alexa. Pe această cale le transmitem 
felicitări și dorim tuturor celor care vor participa și de acum înainte 
mult noroc!

Unul dintre subiectele abor-
date frecvent de către cetăţeni 
este legat de asfaltarea străzi-
lor. Pe site-ul primăriei a fost 
postat recent un răspuns la 
întrebarea: Pe ce criteriu se 
asfaltează străzile? , răspuns 
pe care îl reproducem mai jos.

Asfaltarea străzilor a fost 
abordată în primul rând în 
funcţie de importanţa rutie-
ră a acestora. Astfel, au avut 
prioritate străzile orășenești, 
în special zona centrală; une-
le din străzile pe care nu s-a 
introdus canalizarea la tim-
pul respectiv(ex. str Crisana); 
străzile care colectează trafi-
cul (ex str. Olteniei) și stră-
zile pe care s-a dirijat traficul 
către marginea localităţii (ex 
străzile Cloșca, Unirii). 

În funcţie de aceste aspecte 
s-a luat apoi în calcul criteriul 
financiar. Pentru că bugetul 
local nu putea susţine asfal-
tarea tuturor străzilor într-o 
perioadă rezonabilă de timp, 
s-au elaborat mai multe pro-
iecte independente, unele cu 
finanţare din surse proprii, 
iar altele cu finanţare exter-
nă bugetului local. În acest 

sens s-a elaborat în 2013 un 
proiect prin PNDL (Progra-
mul Naţional de Dezvoltare 
Locală), care cuprinde pe-
rimetrul central al orașului, 
delimitat de străzile 1 De-
cembrie-Cloșca-Ghiocei-
lor-Căprioarei; apoi în 2015 
un proiect de extindere prin 
PNDL etapa II (până la stra-
da Trandafirilor, Viorelelor 
etc), iar pentru străzile care 
nu au fost cuprinse în aceste 
programe s-au elaborat pro-
iecte de asfaltare separate (ex 
strazile Oituz, Zarandului) în 
funcţie de posibilităţile buge-
tului. Acesta este și motivul 
pentru care strada Aradului, 
de exemplu, este asfaltată în-
tre Ghioceilor și Mărășești 
(din bugetul local), dar nea-
sfaltată între Ghioceilor și M 
Viteazul din cauza întârzierii 
în alocarea fondurilor de că-
tre guvern. Din același motiv, 
anul acesta s-a propus către 
consiliul local renunţarea la 
PNDL etapa a II-a și asfalta-
rea în 2016 a străzilor cuprin-
se în acest proiect din bugetul 
propriu.

Primăria Sântana

Răspundem cititorilor

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA ȘI CĂMINUL CULTURAL
ORGANIZEAZĂ

PRESELECŢIE PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI INSTRU-
MENTALĂ ,,FLORICELE DIN SÂNTANA”ED.XV,2016

ÎN DATA DE 10 FEBRUARIE 2016,ÎNCEPÂND CU ORELE 14,00
LA CĂMINUL CULTURAL DIN SATU NOU SÂNTANA

VÂRSTA CONCURENTILOR 7-14 ANI
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

Primăria Sântana

Consiliul local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă ordinară în data de 
14.12.2015 și în ședinţă extraordinară în 
data de 22.12.2015 , având pe ordinea de 
zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării imobilului -  clădiri a� ate în 
proprietatea SC COMESO ARAD SA con-
form C.F. nr. 301794 Sântana.

2. Proiect de hotărâre privind recti� carea  
bugetului local al orașului Sântana   pe  anul 
2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
recti� cării planului de reparaţii și investi-
ţii pe anul 2015 pe domeniul public local 
al orașului Sântana concesionat Compani-
ei de Apa Arad S.A. , care se realizează din 
fonduri II D.

4. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
contractului de delegare a gestiunii servi-
ciului de alimentare cu apă și de canalizare 
prin actul adiţional .

5. Proiect de hotărâre privind alocarea  
unei sume din bugetul local în vederea 
acordării unui ajutor de urgenţă  doamnei 
Răuţ Angelica  .

6. Sesizarea  nr. 7541 /14.12.2015  a Insti-
tuţiei Prefectului judeţului Arad, privind 
nelegalitatea hotărârii Consiliului Local 
Sântana nr. 156/22.09.2015  privind anula-
rea procedurii de concesionare prin licitaţie 
publică, a imobilului (apartamentele  și te-
renul aferent) situat în orașul Sântana, str. 
Muncii, nr. 53 A,  jud.  Arad cu destinaţia 
de spaţii medicale - ap 2, 5,6,8,13,14,15,16.)

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Pe vremuri, în lipsa radioului, a televiziu-
nii sau a internetului, mijlocul de comuni-
care la sat era atunci când autorităţile vreau 
să comunice ceva cetăţenilor, se apela la du-
bașul satului.  În Caporal Alexa se numea  
poliţer și a fost activ până la revoluţia din 
1989. Dubașul mergea în � ecare intersec-
ţie de drumuri, bătea duba și începea: Se 
aduce la cunoștinţa  locuitorilor că…    În 
zilele noastre vremea dubașilor a cam apus.  
Majoritatea primăriilor folosesc o cale de 
comunicare mult mai modernă și cel pu-
ţin la fel de e� cientă: Facebook-ul. Pentru 
cei care înţeleg mai puţin termenul,  putem 
face o comparaţie în sensul că dacă mai de-
mult știrile se a� au de la colţul străzii, astăzi 
a� i din casă, de pe Facebook,  cine pe cine 
iubește, care unde s-a dus în vacanţă sau ce 
a mâncat bun seara. Este o vitrină în care � -
ecare pune poze, postează comentarii și so-
cializează cu prietenii. În plus se fac cunos-
cute diferite evenimente din viaţa publică, 
ca să nu mai vorbim că în ultimul timp a 
devenit și o platformă pentru schimbat gu-
verne sau ales președinţi. Facem aici referi-
re direct la alegerea președintelui Johannis 
și la căderea guvernului Ponta.  

Pentru a ţine pas cu timpurile și mai ales 

pentru o mai e� cientă comunicare cu ce-
tăţenii, Primăria Sântana și-a deschis și ea, 
începând din vara lui 2012 o pagină de soci-
alizare. În scurt timp a ajuns la 3418 prieteni, 
adică 3418 persoane care pot a� a imediat 
tot ceea ce conducerea primăriei dorește să 
comunice locuitorilor săi. Bineînţeles că in-
formaţiile importante se publică și pe site-ul 
primăriei, însă acestea nu  sunt la fel de vizi-
bile ca pagina facebook. Aici au fost postate 
anunţul cu ridicarea gunoiului de sărbători, 
fotogra� i cu acţiunile organizate cu ocazia 
zilei de 1 Decembrie, programul de colinde, 
informări privind proiectele � nalizate ale 
orașului etc. Totodată prin facebook sunt 
popularizate și acţiunile sociale, umanitare 
sau de mediu: Ajută un copil să vină la școa-
lă, Plantăm fapte bune, Locul deșeurilor nu 
este în preajma ta etc. Facebook-ul a devenit 
și importantă poartă de dialog cu cetăţenii, 
un fel de audienţă electronică prin care se 
pot da informaţii sau se poate răspunde la 
diverse nedumeriri ale cetăţenilor.

Conducerea primăriei mulţumește tutu-
ror prietenilor de pe facebook, promite să 
� e și în 2016 aproape de ei și le urează La 
mulţi ani!

Primăria Sântana

O cale de comunicare cu cetăţenii

Cupa Sântana la table!
Primăria orașului Sântana și 
A.C.S. Unirea Sântana orga-

nizează ediţia a III-a
Concurs de table

Locaţia: 
Holul primăriei orașului 

Sântana
Sâmbătă, 13.02.1016- 

ora 10:00 calificări
Duminică, 14.02.201-
 ora 14:00 faza finală

Se acordă diplome, cupe și 
premii surpriză!

Înscrierile se fac până în 
data de 11.02.2016, între 

orele 08:00- 16:00 la telefon:
0735 222855

 Constantin Suciu
0744 760 168 
Cătălin Puia

Vă așteptăm
Primăria Sântana

Se caută noi talente sântănene!

Recomandăm cetățenilor să-
și plătească taxele și impoz-
itele locale până în data de 31 
martie. Dacă vor face aceste 
plăți până la data menționată 
mai sus vor benefi cia de o 
reducere de 10%  a valo-
rilor impozitelor pe clădiri 
și terenuri a aferente anului 
2016.
De asemenea, tot pînă la data 

de 31 martie trebuie 
depusă o declarație a 
celor care au clădiri 
destinate activităților 
comerciale, incusiv se-
dii sociale ale unor societăți, 
conform prevederilor din 
noul cod fi scal intrat în vi-
goare anul acesta

Primăria Sântana

!
Mare atenție!
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Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Sântana, în calitate de bene-
� ciar, anunţă � nalizarea lucrărilor de 
reabilitare a corpului de clădire al Li-
ceului Tehnologic Sântana, obiect al 
proiectului  „Reabilitare imobil Lice-
ul Tehnologic Sântana, judeţul Arad”, 
proiect ce bene� ciază de � nanţare 
nerambursabilă acordată în cadrul 
Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale” și a Domeniului 
Major de Intervenţie 3.4 „Reabili-
tarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaţio-
nale preuniversitare, universitare și a 
infrastructurii pentru formare profe-
sională continuă” al Regio – Progra-
mul Operaţional Regional (Regio-
POR). 

Durata de implementare a contrac-
tului de � nanţare nerambursabilă a 
fost din data de  17.12.2014 până la 
31.12.2015. Valoarea totală a proiec-
tului este de 602.138,13 lei, din care 
544.901,66 lei reprezintă  � nanţarea 

nerambursabilă acordată. Ca urmare 
a acestei � nanţări nerambursabile, 
elevii Liceului Tehnologic Sântana au 
șansa de a învăţa într-o clădire mo-
dernă. 

Rezultatele implementării pro-
iectului sunt: 35 săli modernizate 
(schimbare uși interioare, parchet și 
reparaţii interioare, inclusiv zugră-
veli lavabile),  reabilitarea șarpantei, 
schimbarea acoperișului și anvelopa-
rea  în ansamblu a clădirii.

Aceste investiţii au ca scop asigu-
rarea infrastructurii pentru servicii 
educaţionale de calitate în orașul 
Sântana, infrastructură ce va condu-
ce la o pregătire profesională cores-
punzătoare standardelor europene și 
va permite o inserţie socio-profesio-

nală rapidă și e� cientă atât pe piaţa 
naţională cât și pe cea europeană.

Contractul de � nanţare nerambur-
sabilă este încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administra-
ţiei Publice prin Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Vest -în calitate de 
Organism Intermediar pentru Pro-
gramul Operaţional Regional 2007-
2013 și Orașul Sântana,  reprezentat 
prin domnul primar Tomuţa Daniel 
Sorin.

Informaţii suplimentare pot �  so-
licitate la următoarele date de con-
tact: Primăria Orașului Sântana, str.

Muncii nr 120A, tel 0257462082, fax 
0257462117, email:  contact@prima-
riasantana.ro; persoană de contact: 
Bogoșel Adriana- asistent manager 
proiect. 

Proiect cu fi nanţare nerambursabilă fi nalizat la Liceul Tehnologic Sântana.
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Guvernul României
Primăria Sântana

Lipsă de bun- simţ sau lipsă de inteligenţă?
Unirea neamului românesc 

a fost şi  este un deziderat de 
veacuri al poporului român, o 
dorinţă care de cele mai multe 
ori nu a fost posibilă datorită 
împotrivirii marilor puteri ve-
cine spaţiului românesc. 

Primii paşi către unire s-au 
făcut odată cu evenimentele 
revoluţiei de la 1848, care - deşi a fost înăbuşită - a demonstrat în 
mod categoric dorinţa de independenţă si de unitate a românilor. 
Din pacate,  Imperiul Otoman şi Rusia Ţaristă au încheiat la Balta 
Liman, o convenţie valabilă şapte ani. NIn cursul anului 1853, s-a 
declanşat Războiul Crimeii, ca urmare a neînţelegerilor dintre 
puterile acelor vremuri, iar înfrangerea Rusiei a permis ca prin 
tratatul de pace încheiat la Paris în 1856, Principatele Romane 
să treacă sub protecţia puterilor semnatare.  Un pas esenţial în 
realizarea unirii l-au avut Adunarile Ad-hoc începând cu 1857, 
atunci când - pentru prima oară - au fost prezenţi si deputaţi 
ţărani, iar forţele sociale şi politice erau chemate să se pronunţe 
în legatură cu aceasta problemă.  Folosind însă textul neclar al 
Convenţiei de la Paris, clasa politică românească pune prac-
tic Europa în faţa faptului împlinit – dubla alegere  ca domn 
a lui Alexandru Ioan Cuza în data de 5 ianuarie 1859 de către 
Adunarea Electivă a Moldovei  şi 24 ianuarie 1859, alegerea ca 
domn în Ţara Românească. 

Se cuvine să amintim cu acest prilej a� rmaţia marii 
personalităţi istorice ale perioadei – Mihail Kogălniceanu  care 
spunea despre dubla alegere următoarele  - „Om nou la legi 
noi!”. Într-adevăr, domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi mai ales 
reformele sale au schimbat pentru totdeauna evoluţia noului 
stat – România - , un stat tânăr dar puternic, un stat care va 
face paşii decisivi spre  modernizare în perioada următoare.  
Alegerea aceluiaşi domn în ambele Principate a reprezentat 
formarea unui stat naţional unitar. 

24 IANUARIE
Am sărbătorit „Mica Unire”

România este o ţară frumoa-
să. Asta o știe oricine. Însă dacă 
pe câmpuri, prin păduri sau pe 
marginea drumurilor sunt hârtii, 
pungi sau sticle de plastic, nu e 
vina naturii. La fel cum nu e nici 
vina francezilor, a ungurilor din 
Ungaria sau a nemţilor din Ger-

mania. E doar vina noastră, a 
celor care trăim în această ţară. 
Ne oprim la trecerea de cale fe-
rată către Zimand si ce vedem? 
Mergem către Caporal Alexa și 
marginea drumului e plină de 
gunoaie și de saci cu tot felul de 
resturi. În centrul orașului se 
face curăţenie dimineaţa și până 
după amiaza e iarăși plin de gu-
noaie, deși sunt coșuri de gunoi 
la tot pasul. Se poate acuza din 
start lipsa bunului simt. Parţial 
așa și este. Pe de altă parte, dacă 
acceptăm ideea că omul civilizat 
este un om curat, putem a� rma 
că cei care murdăresc mediul în 
care trăiesc sunt puţin civilizaţi. 
Dar dacă vom socoti efortul ce-
lor care în loc să arunce resturile 
la tomberon mai bine transportă 

sacii cu gunoaie până la margi-
nea drumurilor agricole, putem 
spune că la mijloc este și o lipsă 
de inteligenţă. Cu atât mai mult 
că printre mizeriile aruncate s-au 
găsit chitanţe, contracte de îm-
prumut sau chiar diplome. Pen-
tru ce atâta amar de efort inutil?

Au fost descoperiţi făcând acest 
lucru oameni de rând, mai mult 
sau mai puţin educaţi, dar și mici 
întreprinzători. 

Din păcate legea din Romania 
nu ne permite să le facem public 
numele. Le protejează identita-
tea, să nu se simtă afectaţi emo-
ţional. Să nu sufere oprobriul 
public. În numele iubirii de ţară, 
natura și sfântul pământ româ-
nesc nu ar trebui protejate?  

Viceprimar, Cornel Gligor

O faptă demnă de toată lauda!
Colectarea apelor pluviale este una din problemele mult discutate de 

către cetăţenii orașului. Știm cu toţii că odată cu trecerea anilor și cu 
scăderea nivelului pânzei de apă freatică, întreţinerea șanţurilor a fost o 
activitate aproape abandonată. Iată însă că un locuitor responsabil din 
Caporal Alexa, localitate în care apa băltește totuși frecvent,  și-a rea-
menajat singur șanţul de colectare a apelor pluviale, fără a cere ajutorul 
administraţiei locale. O frumoasă surpriză și un exemplu bun de urmat, 
pentru noi toţi.

 Pe această cale, conducerea primăriei îi adresează felicitări!


