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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

In perioada 8-10 decembrie 2017, 
SC  ROMIMPLET  SA , cu punct de 
lucru in localitatea  SANTANA, a 
participat la  TARGUL DE ARTIZA-
NAT SI MESTESUGURI,  unul din 
programele cele mai frumoase deru-
late de Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comert si Industrie, organi-
zat in SAPTAMANA  EUROPEANA  
A  IMM -urilor, in scopul promovarii 
traditiilor si obiceiurilor nationale ro-
manesti, pentru sustinerea artizana-

tului si mestesugurilor .
Dupa cum spunea  Ministrul de re-

sort ,, acest Targ , are o misiune no-
bila, aceea de-a sustine cultura, arta, 
artizanatul - intr-un cuvant traditiile 
romanesti, asigurindu-ne identitatea 
ca popor .

Adunati intr-un singur loc la RO-
MEXPO - BUCURESTI, peste 140 
mesteri populari, artizani si artisti 
romani, care-si desfasoara activitatea 
individual sau organizat in localitati 
rurale si urbane de pe-ntreg teritoriul 
tarii, au realizat o gama foarte diver-
si� cata de produse, avand ca obiectiv 
relansarea produselor cu speci� c tra-
ditional, promovarea acestora pe pia-
ta nationala si internationala, precum 
si redescoperirea identitatii nationale 
prin includerea modernismului in 
traditiile stravechi.

Cu siguranță că mulți dintre dum-
neavoastră  au auzit de Adina Giurgiu, 
componentă a echipei de fotbal femi-
nin Olimpia Cluj și titulară în echipa 
națională a României.

Începând din acest sezon, Adina Giur-
giu, s-a transferat la echipa Sassuolo 
Calcio, din prima ligă italiană. Adina 
Giurgiu va juca alături de Laura Rus, 
coechipieră în echipa națională a Ro-
mâniei. Succes, Adina!

-Gara din Sântana, odată anima-
tă de trecerea zilnică a sute de călă-
tori, este astăzi mai puțin căutată. 
Domnule Silviu Bochiș, ce ne puteți 
spune despre gara orașului ?

-Statia cf Santana dateaza din anul 
1876 anul acesta implinind 142 de 
ani.

Apartine Sucursalei Regionale de 
cale ferata Timisoara . Regulatorul 
de circulatie Arad. 

 Se a� a pe sectia de circulatie Arad 
–Oradea ,� ind un important nod de 
cale ferata cu trei directii de mers 
.Uneste pe cale sinelor de tren mai 
multe orase importante din zona de 
vest : Arad,Timisoara, Oradea, Gu-
rahont, Brad, Satu-Mare, Baia Mare, 
Iasi si de ce nu din intreaga tara. 

 Personalul care lucreaza in statia 
Santana sunt cali� cati in mai multe 
meserii ; personalul  de tra� c- IDM, 
personalul de linii, personalul de 
centralizare si telecomanda, perso-
nalul SNTFC Calatori – casieri bi-
lete

 In statia Santana operaza doi ope-
ratori de transport calatori si anume: 
SNTFC Calatori si REGIO Calatori, 
care asigura transportul publicului 
calator, precum si mai multi opera-
tori de transport de marfa pe calea 
ferata. 

-Recent ați fost numit în funcția 
de sef al stației CFR Sântana. Dacă 
ne puteți spune căteva cuvinte des-

pre acest lucru, despre dumnea-
voastră și de când lucraţi în dome-
niul transporturilor feroviare ?

-In primul rand as vrea sa-I multu-
mesc lui Dumnezeu pentru  ca pot 
sa spun si eu ca unul din oamenii ve-
chiului testament ,, Pana aici Dum-
nezeu ne-a ajutat ‘’ 

 In urma cu aproximativ 27 ani 
am venit pentru prima data  in ora-
sul Santana ,� ind indragostit de cea 
mai frumoasa fata din Santana iar 
din anul 1990 orasul EI a devenit si 
orasul meu.  Sunt casatorit si avem 
impreuna un copil care este medic 
rezident anul I in municipiul Arad.

 Lucrez in CFR din anul 1990 cand 
am absolvit scoala de Impiegat de 
miscare Am lucrat pe aceasta  func-
tie in statia Arad timp de 9 ani, dupa 
care  in anul 1999 am urmat si absol-
vit  scoala de sef statie la Bucuresti . 
Din anul 2000 am fost numit ca sef 
statie al statiei de cf Chisineu Cris 
unde am lucrat pana in Aprilie 2016,  
cand  am fost numit la conducerea 
statiei CF Santana . 

În data de 18. Decembrie 2017, la se-
diul Ministerului de Finante a landului 
Bavaria, domnul  Josef Lutz, originar 
din Sântana a primit din partea primu-
lui ministru al landului Bavaria, dom-

nul Horst Seehofer, Insigna de Onoare  
cu diplomă,  distincții înmânate într-
un cadru solemn prin domnul Dr. 
Markus Söder actualul ministru de � -
nante al Bavariei. Această onoare este 

acordatâ consăteanului nostru pentru 
activitatea onori� că si intensivă în di-
versele funcții de conducere în asoci-
atiile șvabilor bănățeni din Germania 
(Nürnberg) și Banat. 

 Foto: Ministru de � nante Dr. Markus 
Söder al bavariei, Ing. dipl. Josef Lutz 
(cu diploma si insigna in mina) cu fa-
milia si consâteni din Sântana la fes-
tivitate.
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Altfel de valori: 
Interviu cu domnul Silviu Bochiș, 

șeful stației CFR Sântana

Germania - Premiu de onoare pentru un sântănean

Sântăneni care ne fac cinste
Adina Giurgiu - în Serie A

Sântana- reper
al împletiturilor artizanale
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Felicitări Poliției Sântana
A furat din două autoturisme

Polițiștii orașului Sântana au identi-
� cat un minor, bănuit de comiterea a 
două furturi din autoturisme.

În urma cercetărilor efectuate, s-a sta-
bilit că la data de 30 decembrie 2017, 
minorul de 16 ani, prin spargerea gea-
mului dreapta față, ar �  pătruns într-un 
autoturism parcat pe raza localității Sân-
tana, de unde ar �  sustras 100 de euro, 
150 de lei și documente personale. După 
sustragerea bunurilor, cel bănuit de co-
miterea furtului și-a continuat traseul 
infracțional și -prin aceeași metodă- ar 
�  pătruns într-un alt autoturism parcat 
în imediata apropiere a celui dintâi, de 
unde ar �  sustras sumele de 300 de euro, 
60 de lei și o carte de identitate.

Polițiștii continuă cercetările în ve-
derea documentării întregii activități 
infracționale a minorului, pe nume-
le acestuia � ind întocmit un dosar de 

cercetare penală sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt cali� cat.
Cercetat pentru furt din locuință
Polițiștii orașului Sântana au identi� -

cat un minor, bănuit de furtul mai mul-
tor bunuri dintr-o locuință.

În fapt, polițiștii au stabilit că în noap-
tea de 28/29 decembrie a.c., adolescen-
tul de 17 ani, din Sântana, prin escala-
darea gardului și spargerea unui geam, 
ar �  pătruns intr-un imobil de pe raza 
aceleiași localități, de unde ar �  sustras 
mai multe bunuri (o camera video, bi-
juterii, ceasuri, inele, carduri și tichete 
de masa), cauzând un prejudiciu în va-
loare de aproximativ 2.500 lei.

Pe numele minorului a fost întocmit 
un dosar de cercetare penală sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de furt cali� -
cat.

Se continuă cercetările în vederea pro-
bării întregii lui activități infracționale.

Facem precizarea că prin adresa 
nr. 343/8.01.2018, Guvernul Româ-
niei prin Departamentul de Luptă 
Antifraudă, în temeiul art. 12, alin. 
3, din Legea 61/2011, ne-a rugat 
să punem la dispoziția echipei de 
control un birou pentru audierea 
unor persoane implicate în pro-
iectul ”Start - o viață de calitate în 
siguranță”, � nanțat prin Programul 
Operațional Sectorial - Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, be-
ne� ciar � ind Departamentul pen-
tru Egalitate de Șanse între Femei 
și Bărbați din cadrul Ministerului 
Muncii. 

Obiectivul general al proiectu-
lui este acela de a dezvolta măsuri 
integrate de abordare sistemi-

că națională pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice la 
care au participat diverse persoa-
ne de pe raza orașului.  Proiectul a 
fost implementat de către un ONG, 
care a selectat persoane de pe raza 
orașului Sântana în conformitate cu 
cerințele exprimate de bene� ciar.

Menționăm că în acest proiect Pri-
măria Orașului Sântana nu a fost 
implicată, neavând nicio calitate.

Ancheta a pornit în urma unei 
reclamații, suspiciunea � ind că 
la acest proiect au participat și 
persoane care nu îndeplineau 
condițiile. Până la � nalizarea an-
chetei toate persoanele bene� ciază 
de prezumția de nevinovăție. 

  Primăria Sântana

Informare privind Proiectul ”Start 
- o viață de calitate în siguranță”

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului do-
rește să facă o surpriză frumoa-
să perechilor soţ-soţie care ani-
versează în cursul anului 2018, 
50 de ani de căsătorie. În acest 
sens, rugăm cetăţenii care sunt 
în această situaţie sau care cu-
nosc persoane în această situa-
ţie ca până în data de 15 iunie 
2018,  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

Anunț important

•Proiect de hotărâre privind rectifi carea 
bugetului local al Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind valorile im-
pozabile, impozitele și taxele locale, alte 
taxe asimilate acestora, precum și amenzi-
le aplicabile în anul � scal 2018.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de ocupare a funcțiilor publice 
pe anul 2018 la nivelul Primăriei Orașului 
Sântana.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
listei de priorități cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească o locuință din 
fondul locativ de stat al Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind ânzarea di-
rectă a imobilului/terenului situat în Sân-
tana, str. Aradului, nr.73, evidențiat în CF 
nr. 302938 Sântana, nr. top. 959 Sântana, 
în suprafață de 2790 MP către Societatea 
Comercială ROMIMPLET SA. 

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezmembrării imobilului situat în Sânta-
na, str. Muncii f.n., jud. Arad, evidențiat 
în CF nr. 300060, nr. top. Ngi 501, Cc 
501/1-Sântana, în suprafață de 94.984 mp.

•Proiect de hotărâre privind apartamen-
tarea U.I. a imobilelor situate în Oraș Sân-
tana, str. Muncii, nr.73, jud. Arad, iden-
ti� cate prin CF nr. 303941 Sântana, 
proprietate publică a Orașului Sântana și 
CF nr. 303941 – C1 Sântana.

•Proiect de hotărâre privind trecerea 
în proprietatea privată a Orașului Sânta-
na a imobilului/terenului înscris în CF nr. 
306084 Sântana, nr.top.2839/b/126/2,în 
suprafață de 670 mp, str. Prunului, nr.9.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
tarifului facturat de către RETIM ECO-
LOGIC SERVICE S.A. și plătit de către uti-
lizatori pentru activitatea de colectare se-
parată și transportul separat al deșeurilor 
Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
taxei speciale de salubrizare pentru acti-
vitatea de colectare separată și transpor-
tul separat al deșeurilor Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind numiri-
le � nale ale membrilor Consiliului de 
Administrație și de conducere ale S.C. 
PRIMVEST CONSULT S.R.L..

•Proiect de hotărâre privind trecerea în 
proprietatea privată a Orașului Sântana 
a imobilelor/terenurilor situate în Sânta-
na, str. Mihai Viteazul, f.n., jud. Arad, în-
scrise în CF nr. 308359 Sântana, nr. top. 
308359 și CF nr. 308360, nr. top. 308359, 
în suprafață de 20 mp. 

•Proiect de hotărâre privind încheierea 
unui act adițional la convenția de colabo-
rare între Asociația Viitorul Copiilor Sân-
tana și Consiliul Local al Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
mandatării domnului Ardeu Aurel pen-
tru ședința Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 15.01.2018.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcșii din 
cadrul aparatului de specialitate al prima-
rului Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind numirea co-
misiei speciale pentru întocmirea inventa-
rului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Orașului Sântana.

•Proiect de hotărâre privind stabilirea sa-
lariilor pentru funcțiile publice și contrac-
tuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Orașului Sântana, începând 
cu anul 2018.

•Proiect de hotărâre privind aprobarea 
anulării creanțelor � scale restante a� ate în 
sold la data de 31.12.2017.

•Diverse.
Întocmit,

Anca Butar

Din activitatea Consiliului Local Sântana
Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 

în ședință ordinară în data de 21.12.2017, 
având pe ordinea de zi următoarele:

Continuă extinderea canalizării
Datorită posibilității de � nan-

țare multianuală a proiectelor 
de dezvoltare, anul acesta lu-
crările de investiții au început 
încă din această lună. Vremea 
prielnică din ianuarie a permis 
demararea proiectului de extin-
dere a canalizării începând cu 
strada Libertății. Se lucrează pe 
porțiuni scurte în așa fel încât 
deranjul rezidenților să � e cât 
mai mic cu putință. În cadrul 

aceluiași proiect sunt prevăzute 
extinderi ale traseului de cana-
lizare și pe străzile Micșunelelor 
și 1 Decembrie. Urmează ca 
odată cu venirea primăverii 
cele două străzi, Libertății și 
Micșunelelor, să � e asfaltate. 
Procesul de extindere a canali-
zării va cuprinde anul acesta și 
alte străzi omise din proiectul 
inițial.  

Primăria Sântana

Se deschide un cabinet de pediatrie
MED Internațional SRL, prin 

dr. Firas Abd Ehalim, anunță 
că în data de 31 ianuarie, anul 
acesta, va deschide primul ca-
binet de PEDIATRIE, în clădi-
rea fostului spital, lângă stația 
de ambulanță, cu intrare prin 
curte. Consultațiile se vor 
desfășura după un orar care 
va fi afișat pe ușa cabinetului 

și pe pagina de facebook Med 
Implant Romania. În speranța 
că vă putem fi de folos, vă 
așteptăm cu drag.
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Unirea neamului românesc 
a fost și  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 pași către unire s-au 
făcut odată cu evenimente-
le revoluţiei de la 1848, care 
- deși a fost înăbușită - a de-
monstrat în mod categoric 
dorinţa de independenţă si de 
unitate a românilor. Din paca-
te,  Imperiul Otoman și Rusia 
Ţaristă au încheiat la Balta Li-
man, o convenţie valabilă șap-
te ani. NIn cursul anului 1853, 
s-a declanșat Războiul Crime-
ii, ca urmare a neînţelegerilor 
dintre puterile acelor vremuri, 
iar înfrangerea Rusiei a permis 
ca prin tratatul de pace înche-
iat la Paris în 1856, Principate-

le Romane să treacă sub pro-
tecţia 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 și politice erau 
chemate să se pronunţe în le-
gatură cu aceasta problemă.  
Folosind însă textul neclar al 
Convenţiei de la Paris, cla-
sa politică românească pune 
practic Europa în faţa faptu-
lui împlinit – dubla alegere  ca 
domn a lui Alexandru Ioan 
Cuza în data de 5 ianuarie 
1859 de către Adunarea Elec-
tivă a Moldovei  și 24 ianuarie 
1859, alegerea ca domn în Ţara 
Românească. 

Se cuvine să amintim cu acest 
prilej a� rmaţia marii perso-
nalităţi istorice ale perioadei 

– Mihail Kogălniceanu  care 
spunea despre dubla alegere 
următoarele  - „Om nou la legi 
noi!”. Într-adevăr, domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza și mai 
ales reformele sale au schim-
bat pentru totdeauna evolu-
ţia noului stat – România - , 
un stat tânăr dar puternic, un 
stat care va face pașii decisivi 
spre  modernizare în perioada 
următoare.  Alegerea aceluiași 
domn în ambele Principate a 
reprezentat formarea unui stat 
naţional unitar. 
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În conformitate cu legislaţia speci� că se organizează 
întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul 
Registrului agricol, pentru perioada anului 2018. 

  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

Înscrierile în Registrul Agricol,
obligativitate pentru cetățeni

Ca de � ecare dată la început de 
an, aducem în su� ete vibrația 
poeziei eminesciene, ,,un Emi-
nescu pe care nu ai cum să nu-l 
îndrăgești”. 

Și în 2018, la împlinirea a 168 
de ani de la nașterea ,,luceafă-
rului poeziei românești”, Bi-
blioteca Orășenească ,,Ștefan 
Aug. Doinaș” Sântana aduce 
un omagiu marelui poet printr-
o expoziție de carte. În cadrul 
evenimentului, membrii Clubu-
lui Copiilor Sântana –secțiunea 
teatru (prof. coord. Blîndu Di-
ana), Marc Mariana, Axente 
Rareș, Ioanovici Ovidiu, Bătrîn 
Sergiu, Costan  David, Gavrilă 
Beatrice, Naghiu Vladuț, Ghilea 

Iosana, au recitat frumoase poe-
zii eminesciene, cum ar �  : Scri-
soarea a III-a, Peste vârfuri, La 
steaua, Ai noștri tineri..., Când 
amintirile..., Somnoroase păsă-
rele, Adio, Luceafărul etc.

Participanții au vizionat și un 
documentar despre viața și ope-
ra lui Mihai Eminescu, precum 
și înregistrări cu poezii emines-
ciene recitate de către mari ac-
tori români.

,,Cât timp va exista undeva în 
lume un singur exemplar din 
poeziile lui Eminescu, identita-
tea neamului nostru este salva-
tă”. (Mircea Eliade)

Bibliotecară 
Morgoș Marinela

„Recitindu-l pe EMINESCU ne întoarcem, 
ca într-un dulce somn, la noi acasă” -  Mircea Eliade

15 Ianuarie - Ziua poetului Mihai Eminescu

24 IANUARIE
Am sărbătorit „Mica Unire”

SĂRBĂTORILE LUNII IANUARIE
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La ora bilanțului anului 2017

Fiind la ora bilanțului anului ce a trecut, 
2017,  doresc să mulțumesc Consiliului Local și 
angajaților Primăriei pentru tot sprijinul acordat 
în activitatea administrativă. Nu în utimul rând, 
mulțumesc concetățenilor din Sântana și Capo-
ral Alexa, pe care i-am simțit alături mereu și 
împreună cu care doresc să continui acest proces 
de modernizare a orașului nostru.

Pe parcursul anului 2017, la fel ca în � ecare an 
de când am fost ales primar al orașului Sântana, 
am făcut tot ce mi-a stat  în putință pentru a re-
modela și pentru a imbunătăți aspectul orașului, 
pentru a asigura cât mai bune condiții de urba-
nism sântănenilor, prin inițierea unor noi proiec-
te care să aducă plus valoare orașului Sântana și 
a localității Caporal Alexa.

S-a continuat astfel programul de moderni-
zare a orașului, program structurat pe exerciții 
bugetare distincte, acum, ca o retrospectivă a 
anului 2017, putând spune că am lăsat ceva bun 
în urmă pentru orașul nostru: străzi asfaltate, 
instituții publice reabilitate, drumuri pietruite, 
învestiții în școli și grădinițe, trotuare pavate, 
terenuri sintetice de sport construite, iluminat 
public modernizat, parc de utilaje, locuri de 

joacă pentru copii, investiții majore în extinde-
rea și modernizarea rețelelor de apă și canali-
zare, investiții în sport și cultură, capelă dată în 
funcțiune, parcuri frumos amenajate etc. Toate 
acestea s-au realizat prin implicare și efort, pu-
tându-vă spune că nu m-am oprit niciodată din 
acest drum al progresului pentru comunitatea 
noastră locală, al identi� cării de noi și noi pro-
iecte utile orașului. Toate aceste lucruri se văd 
din felul în care arată astăzi Sântana și Caporal 
Alexa.

Mereu m-am ghidat după principiul de a gân-
di o prognoză graduală a investiiilor de moderni-
zare a orașului, pe obiective distincte, după cum 
ați observat cu toții în acești ani de când, prin 
voia dumneavoastră, sântănenii, am fost ales 
primar, încercând să-mi aduc aportul la dezvol-
tarea orașului nostru.

Țelul întregii mele activități a fost acela de a 
merge înainte, pentru a progresa an de an, lucru 
ce s-a întâmplat și în 2017.

Pot spune, că prin activitatea administrativă, 
s-a reușit așezarea orașului Sântana pe drumul 
cel bun, un drum al progresului, un drum al mo-
dernizării, un drum prin care să vedem o evoluție 
constantă, pozitivă, pentru oraș și comunitatea 
noastră locală.

Sigur, mai sunt încă multe de făcut, mergem 
însă înainte, trecând cu ajutorul Bunului Dum-
nezeu peste toate greutățile, spre binele orașului 
nostru.

 Vă doresc tot binele din lume, în speranța ca 
împreună să putem continua pe acest drum 
al modernizării, știind cât de greu a fost să 
așezăm Sântana pe această direcție, o direcție a 
investițiilor, a marilor proiecte.

Primar Tomuța Daniel

Orașul își continuă dezvoltarea
Anul 2017, la fel ca ultimii 5 ani a avut o caracteristică speci� că pentru Sântana: în � ecare lună s-au 

deschis noi și noi șantiere, s-au derulat noi și noi lucrări de investiții pentru implementarea proiectelor 
administrației locale. Putem a� rma că pe tot parcursul anului trecut, la Sântana s-a lucrat la foc conti-
nuu! Șantiere în desfășurare, lucrări în executare, investiții în curs de derulare! Orașul a avut o evoluție 
pozitivă prin prisma investițiilor de modernizare puse în practică pe parcursul anului 2017.

Peste 11 km de străzi
 asfaltate!

S-a construit 
noua grădiniță

Un nou buldoexcava-
tor pentru oraș

Primar 
Tomuța Daniel

Acoperiș nou 
la Biserica Catolică

Noi marcaje rutiere

Sala de sport a fost renovată

Noi trotuare și parcări amenajate

S-a extins canalizarea

Acțiuni de 
deszinsecție

Acoperiș nou 
la fosta clădire a poliției

Drumul 
Caporal Alexa-Sântana 

reabilitat

Capela din Caporal Alexa-fi nalizată

A fost finalizată 
stația 

de epurare

S-a deschis
 Supermarketul 

PENNY

Cabinet stoma-
tologic modern 

la școală

Un nou cabinet 
medical în oraș
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-Ce face un șef de gară ? 
Cu ce probleme se confruntă ?

-  Functia de conducere a unei subunitati de 
cale ferata poate �  asemanata cu un termen mai 
cunoscut, acela de ,,manager’’. Este destul de 
complexa. Pe langa coordonarea factorului  uman 
implicat in activitatea feroviara, urmareste asigu-
rarea sigurantei calatorilor si a marfurilor trans-
portate pe calea ferata  si administreaza toate 
aspectele legate de gospodarirea subunitatii. 

 Problemele intampinate sunt cele generale care 
se regasesc cam in toate domeniile de activitate. 

 -La ultima noatră întâlnire (cu conduce-
rea primăriei, n.a.) ne-ați prezentat câteva 
amenajări pe care le-ați făcut cu scopul de 
îmbunătăți confortul călătorilor și imaginea 
de ansamblu a gării. Despre ce este vorba și 
cum ați reușit să le faceți ?

- Din totdeauna am fost preocupat de imaginea 
perceputa de catre cei care calatoresc cu trenul , 
atat fata de  statiile de cale ferata cat si a intreg 
traseului dintre statii, � ind si eu navetist timp de 
16 ani. 

 Consider ca statia de cf Santana este o poarta de 
intrare importanta in orasul nostru.

 De fapt lucrarile de reparatie la Cladirea de cala-
tori  au fost demarate in anul 2000 cand s-au facut 
lucrari  considerabile in ceea ce priveste aspectul 
cladirii si confortul calatorilor. 

Dupa numirea in functie in 2016 ,am identi� cat 
o serie de aspecte care puteau �  imbunatatite ast-
fel am inceput prin efectuarea unor lucrari in re-
gim propriu cu salariatii din subunitate ,  cu spriji-
nul material necesar asigurat de catre Conducerea 
SRCF Timisoara. 

 Pe parte de colaborare cu Conducerea orasului 
Santana reprezentata prin d-nul primar Tomu-
ta Daniel am fost sprijiniti in multe din actiunile 
noastre, in mod deosebit pentru curatarea jghea-
burilor de la etajul Cladirii de calatori, toaletarea 
arborilor, actiuni de indepartare a vegetatiei si 
altele.

  Un prim obiectiv a fost izolarea hidro a postului 
TRAFO , care la � ecare cadere de precipitatii ne lasa 
fara curent . Cu sprijinul SRCF Timisoara aceasta lu-
crare a fost demarata si � nalizata in anul 2017.            

Un obiectiv foarte important pe care mi l-am 
propus  a fost modernizarea grupului sanitar des-
tinat publicului calator, pentru care conducerea 
SRCF Timisoara  a raspuns favorabil  si astfel in 
luna OCT 2017 au fost demarate lucrarile iar in 
luna Dec 2017 acestea au fost � nalizate .

In paralel au fost efectuate lucrari si la Cladirea 
de calatori, copertina peron 

 -Aveți în plan și alte schimbări, inclusiv prin 
implicarea Regionalei CFR Timișoara sau, la 
nivel general, prin politica de management a 
Companiei Naționale CFR?

-  Ne dorim pentru locuitorii orasului Santana 
care aleg sa calatoreasca cu trenul sa bene� cie-

ze de  cele mai bune conditii.  Cand vorbim insa 
despre ,,schimbari’’ trebuie sa ne gandim impli-
cit si la partea � nanciara.

Sunt cateva obiective de realizat pentru viitor 
dar as vrea sa vorbim despre ele dupa realizarea 
lor.

Pozitia Conducerii  SRCF Timisoara in ceea ce pri-
veste  investitiile este una favorabila . 

Au fost facute investitii importante in anul 2017 
si cred ca vor continua si in anul 2018.

 -Din câte cunosc, terenul ce aparține gării 
din Sântana se întinde de la depozitul de � er 
vechi până la bariera de pe strada Ghioceilor. 
Cum putem face pe viitor ca această zonă să 
� e mai îngrijită, mai curată ? 

-  Un aspect la care tin foarte mult este curatenia. 
Sunt inca multe alte aspecte care lasa de dorit insa 
cred ca impreuna cu toti cei implicati in activitatea 
de transport pe calea ferata si colaborarea cu cei 
care calatoresc pe calea ferata    aceste obiective 
sunt realizabile. 

Statia Santana are un tra� c de calatori destul 
de ridicat in comparatie cu alte statii de cale fe-
rata ,iar o problema majora sunt acele deseuri, in 
general peturi din plastic aruncate peste tot. Pe 

aceasta cale fac un apel la bunul simt al celor ce 
calatoresc cu trenul pentru pastrarea curateniei 
atat in incinta statiei cat si in imprejurimi.

    In � ecarec an se organizeaza la nivel de SRCF 
Timisoara , in toate statiile de cf cel putin doua 
mari actiuni de igienizare , colectare a deseurilor si 
curatarea vegetatiei cu personalul propriu  

    In aceaste actiuni am fost sustinuti activ  de ca-
tre Primaria orasului Santana  căreia îi multumim 
pe aceasta cale. 

-Lămuriți-ne în � nal vizavi de un lucru la care 
călătorul obișnuit nu găsește o explicație: deși 
nu rămân blocate în tra� c ca mașinile din cau-
za aglomerației sau accidentelor rutiere, de ce 
întărzie trenurile în România?

- Desigur infrastructura joaca un rol important 
in circulatia trenurilor. Insa desi nu sunt blocate 
in tra� c ca masinile, trenurile sunt remorcate de 
catre locomotive care se pot defecta, locomotivele 
sunt conduse de catre mecanici care sunt oameni 
si se pot imbolnavi,  Cauzele intarzierii trenurilor 
din Romania pot �  …..multe.

- Cum vedeți viitorul transportului feroviar 
în România ? Vă întreb în contextul în care ţă-
rile din jur redescoperă mersul cu trenul?

- Sunt de parere ca viitorul transportului feroviar 
din Romania poate �  unul stralucit daca se va in-
vesti mai mult in tot ceea ce tine tra� cul feroviar. 
Un aspect care nu trebuie neglijat este poluarea 
mediului inconjurator care in cazul transportului 
pe calea ferata este mult mai scazut.

- În încheiere , doriți să transmiteți un mesaj 
către locuitorii orașului?

- Pentru ca, este inceputul unui nou an, as vrea 
sa urez tuturor locuitorilor orasului Santana un 
calduros La multi ani ! din partea angajatilor stati-
ei cf Santana si a mea personal.

    Sa incercam cu totii sa � m mai buni ,mai inte-
lepti si sa avem grija de tot ce ne inconjoara adica 
de orasul in care traim.

Interviu realizat de viceprimar Cornel Gligor

Altfel de valori: Interviu cu domnul Silviu Bochiș, 
șeful stației CFR Sântana
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MERSUL TRENURILOR PE RUTA SÂNTANA
Nr. crt. Tip Număr Circulă de la Sosire Opr Plecare Linie Circulă până la Observaţii

1 R 3111 ARAD 03.51 1 03.52 III ORADEA NU CIRCULA D.

2 R 3728 NĂDAB 04.51 2 04.53 2 ARAD NU CIRCULA S.D.

3 R 16238 GURAHONŢ 05.23 3 05.26 5 ARAD

4 R 16239 ARAD 05.44 1 05.45 5 BRAD

5 IR 1744 BAIA MARE 06.01 1 06.02 2 TIMIŞOARA NORD

6 R 3112 ORADEA 06.57 1 06.58 2 TIMIŞOARA NORD

7 R 3113 TIMIŞOARA NORD 07.16 1 07.17 III ORADEA

8 IR 15728 ORADEA 08.10 1 08.11 2 TIMIŞOARA NORD !

9 IR 1834-1/1834 TIMIŞOARA NORD 08.13 1 08.14 3 IAŞI

10 R 16240 BRAD 08.34 5 08.39 4 ARAD

11 R 16241 ARAD 08.37 1 08.38 5 GURAHONŢ

12 IR 15543 TIMIŞOARA NORD 09.15 1 09.16 III BAIA MARE @

13 R 3114 SALONTA 09.59 1 10.00 2 ARAD NU CIRCULA D.

14 IR 1531/1531-2 CLUJ NAPOCA 10.20 2 10.22 2 TIMIŞOARA NORD #

15 IR 12531/12531-2 CLUJ NAPOCA 10.20 2 10.22 2 TIMIŞOARA NORD $

16 IR 15542 BAIA MARE 12.59 1 13.00 2 TIMIŞOARA NORD %

17 R 13345 ARAD 13.31 7 13.38 3 CHIŞINEU CRIŞ ^

18 IR 18826 BAIA MARE 13.32 1 13.33 2 TIMIŞOARA NORD &

19 R 3745 ARAD 13.37 1 13.38 III CHIŞINEU CRIŞ *

20 R 16245 ARAD 14.36 1 14.37 3 BRAD

21 R 3746 CHIŞINEU CRIŞ 14.47 1 14.48 2 ARAD

22 R 3115 TIMIŞOARA NORD 14.59 1 15.00 3 ORADEA

23 R 16244 GURAHONŢ 15.49 3 15.52 4 ARAD

24 IR 15727 TIMIŞOARA NORD 16.08 7 16.15 3 ORADEA !

25 R 3747 ARAD 16.33 1 16.34 3 CHIŞINEU CRIŞ

26 R 16247 ARAD 16.54 1 16.55 5 BRAD

27 IR 1743 TIMIŞOARA NORD 17.24 2 17.26 III BAIA MARE

28 R 16246 BRAD 18.04 3 18.07 4 ARAD

29 R 3116 ORADEA 18.26 5 18.31 2 TIMIŞOARA NORD

30 IR 1536-1/1536 TIMIŞOARA NORD 18.32 1 18.33 III CLUJ NAPOCA

31 R 3117 TIMIŞOARA NORD 19.41 1 19.42 III ORADEA

32 R 16248 BRAD 20.00 3 20.03 4 ARAD

33 R 16249 ARAD 20.22 1 20.23 5 GURAHONŢ

34 IR 1833/1833-2 IAŞI 20.36 2 20.38 2 TIMIŞOARA NORD

35 R 3118 ORADEA 22.32 1 22.33 2 TIMIŞOARA NORD NU CIRCULA S.D.

36 R 3122 ORADEA 22.32 1 22.33 2 ARAD CIRCULA S.

@ Circulă în perioada 01.03.2018 - 08.12.2018. Nu circulă în perioada închiderilor de linie.
# În perioada închiderilor de linie Arad - Timișoara Nord circulă prin Radna tabela 200/213, 
tren 12531.
$ Varianta trenului 1531/1531-2. Circulă în perioada închiderilor de linie Arad - Timișoara 
Nord.
% Circulă în perioada 01.03.2018 - 08.12.2018. În perioada închiderilor de linie se anulează 
și circulă tren 18826.

^ Variantă a tr.3745. Circulă în perioada închiderii de linie Arad -Chișineu Criș.
& Varianta tr.15542.Circulă în perioada închiderii de linie Chișineu Criș -Arad.
* În perioada închiderii de linie Arad -Chișineu Criș se anulează și circulă ca tren 13345.
( Circula în zilele de 6.
Legendă :
R – Regio
IR – Interregio



   IANUARIE 2018                         SÂNTĂNEANUL pag. 6

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

În acțiunea luna-
ră desfășurată pe raza 
orașului Sântana joi, 18 
ianuarie 2018, au fost 
capturați un număr de 17 
câini, după cum urmează: 

- str. Muncii – 6
- str. Griviței - 6
- str. Poetului - 1 
- piața agroalimentară - 2
- Parcul Mihai Viteazul – 2
Conducerea primăriei a 

luat decizia de a solicita 
Serviciului Ecarisaj din 
cadrul Gospodăriei Co-
munale Arad să intervină 
săptămânal pentru prin-

derea câinilor fără stăpân 
de pe teritoriul orașului. 
Este greu de înțeles o 
situație de așa natură în 
care orașul Sântana să 
aibă nevoie de echipajul 
de ecarisaj o zi pe săptă-
mână în timp ce munici-
piul Arad și întreg județul 
să � e deservite patru zile. 

Zonele vizate sunt în-

totdeauna centrul, piața, 
școlile precum și străzi-
le reclamate de cetățeni. 
Pentru aceasta sunați la 
secretariatul primăriei: 
0257/462 082. În același 
timp îi rugăm pe toți po-
sesorii de animale să le 
țină închise în curtea pro-
prie.

  Primăria Sântana

Căsătoriile lunii decembrie 2017
DOROT NICOLAE MANUEL și BERLAN LIDIA SISERA

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana 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

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

BULBOACĂ PAVEL
SIDA GHEORGHE

CUC FLOAREA
EBERWEIN MARIOARA

DANIEL MATILDA SUSANA
REISS VERA

BOBU MARIA
BRAD LUCREȚIA

DOROȚ IOAN
MARTA GHEORGHE

PLOSCARU COSMIN ION
MARIȘ NELICA

COSTEA DENIS MARIUS

COMEMORĂRI

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

CARICATURA LUNII

Despre taxele și impozitele locale
Stabilirea taxelor și impozitelor locale 

pentru anul 2018 a stat sub semnul no-
ilor modi� cări � scale elaborate de către 
guvern, în urma cărora veniturile pri-
măriei Sântana, ca și a altor primării, vor 
scădea considerabil în acest an punând în 
pericol însăși programele noastre de dez-
voltare. Astfel că spre deosebire de anul 
2017, anul acesta nu se mai calculează 
400 mp din terenul intravilan la tarif de 
curte și prin urmare s-a încercat o echi-
librare față de anul 2017 prin majorarea 
impozitului datorat pentru teren curți. 
Am fost nevoiți să reducem boni� cația 
acordată pentru plata impozitelor până 
la 31 martie de la 10 la 8% pentru per-
soane � zice și de la 5 la 2,5% pentru per-

soane juridice. Sunt câteva mici modi� -
cări de taxe de nivelul a câtorva lei care 
nu in� uențează pe toată lumea.

Per ansamblu impozitele nu au suferit 
mari modi� cări, ci așa cum s-a precizat 
deja, doar o ușoară rearanjare în urma 
căreia s-ar putea ca unii să plătească mai 
puțin sau alții mai mult, dar nu cu sume 
semni� cative. 

Taxa de salubritate se plătește doar până 
în luna aprilie, când vor intra în vigoare 
noile contracte pe care � ecare gospodă-
rie urmează să le semneze cu noul ope-
rator de salubritate, iar plata gunoiului se 
va face direct către acesta.

  Primăria Sântanasoane � zice și de la 5 la 2,5% pentru per-

Recomandăm cetățenilor să 
plătească taxele și impozitele 
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 8%  a valorilor impozitelor 

pe clădiri și terenuri a aferente anului 
2018.
De asemenea, tot pînă la data de 31 
martie trebuie depusă o declarație a ce-
lor care au clădiri destinate activităților 
comerciale, inclusiv sedii sociale ale 
unor societăți, conform prevederilor 
codului fi scal.

Primăria Sântana

Recomandare

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor și impozi-
telor locale reprezintă o obligativitate stabilită prin legislație națională. 

Știm că este di� cil pentru multă lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile � s-
cale locale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează 
dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea ne� ind stabilite de noi, ci prin ca-
drul legislativ național. Noi doar suntem obligați să punem în practică prevederile 
legislative naționale.

Primăria Sântana

!

Datorie achitată în avans
Aproape 1,25 milioane lei (12.5 mili-

arde de lei vechi) au fost plătite în anul 
2017, în contul împrumutului contractat 
în anul 2007 pentru construirea sediu-
lui administrativ. Din acestea, 516.180 
lei au fost rate pentru 2017 și 731.255 lei 
achitați în avans pe următoarele 17 luni 
începând din 2018. Astfel că din econo-
miile locale a fost achitată deja întreaga 

datorie pe anul 2018 și o parte din 2019, 
ceea ce ne bucură având în vedere că ur-
mare a schimbărilor legislative, compa-
rativ cu 2017, primăria orașului va pier-
de la bugetul local peste un milion de lei.

Partea nu tocmai bună este că mai avem 
de plătit rate până în anul 2027.

  Primăria Sântanamiile locale a fost achitată deja întreaga 

Câinii vagabonzi, mereu de actualitateO acțiune de succes
Centrul de Transfuzie Sangu-

ină Arad cu sprijinul Primări-
ei Orașului Sântana a efectuat 
în data de 18 ianuarie 2018 o 
nouă campania de donare de 
sânge. Acțiunea s-a desfășurat 
la Căminul Satul Nou și s-a bu-
curat de succes. 41 de donatori, 
au contribuit prin sângele lor la 
salvarea unor vieți. 

Donatorii beneficiază de 7 ti-
chete de masă, zi liberă în ziua 
donării de sânge și analize me-
dicale gratuite. 

Primăria Orașului Sântana 
mulţumește tuturor celor care 
au donat sânge în cadrul acestei 
campanii, îndeamnă cetățenii 
să se prezinte într-un număr și 
mai mare la următoarea cam-
panie, reamintind-u-le toto-
dată că, fiecare donator poate 
salva multe vieți omenești, ne-
existând niciun risc pentru să-
nătatea acestuia, ci doar șanse 
acordate altor vieți. 

  Primăria Sântana

Anul 2017 
în câteva date

Nașteri – 129, Decese – 174, 
Căsătorii - 95

  Primăria Sântana
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Așa cum am informat deja, în-
cepând de la sfârșitul lunii apri-
lie a acestui an se va schimba 
operatorul de salubritate care 
operează pe raza orașului. Sân-
tana și Caporal Alexa, alături de 
Municipiul Arad și localitățile 
apropiate (Zona I), sunt cuprin-
se în Master Planul Județean al 
Agenției de Dezvoltare Inter-
comunitară - Sistem Integrat 
de Gestionare a Deșeurilor în-
cepând din anul 2008. Pentru 
aceasta, în perioada următoare, 
reprezentanți ai � rmei de sa-
lubritate SC RETIM Ecologic 

Service SA Timișoara însoțiți 
de către inspectori din cadrul 
primăriilor vor merge din casă 
în casă pentru încheierea noilor 
contracte. Prețul pe care per-
soanele � zice și operatorii eco-
nomici îl vor plăti este același 
pentru toate orașele din Zona I. 
Legea prevede ca în cazul în care 
o gospodărie refuză să încheie 
noul contract primăriile sunt 
obligate să aplice o taxă specială 
mai mare decât prețul prevăzut 
în contract. Tocmai de aceea, 
pentru interesul dumneavoas-
tră, vă recomandăm să semnați 
noile contracte. 

  Primăria Sântana

 La 8 martie 1869, la adunarea din 
Comlăuș, participanţii aleg pentru cer-
cul electoral Sântana pe românul Florian 
Varga pentru că Alesiu Popovici și-a re-
tras candidatura. Primarul Comlăușului 
era Petru Musca, „birăul” de care amin-
tește Slavici în „Amintiri”.

 Până în anul 1870, populaţia Sân-
tanei a scăzut considerabil înregistrân-
du-se 4804 locuitori, iar epidemia de 
boli infecto-contagioase din perioada 
1871-1872 accentuează această scădere. 

În Sântana, se construiește gara (1871), 
care, cu unele modi� cări, există și astăzi. 
În același an, Lambert Steiner (1837-
1914) a venit în localitate de la Biled (Ba-
nat), � ind chemat de învăţătorul Steuer 
Josef (un mare apicultor) ca să pregă-
tească tineretul din Sântana pentru mu-
zica de fanfară, unde se cânta cu trâm-
biţe, clarinete, bombardoane, tobe etc., 
fanfara de astăzi a Sântanei purtându-i 
numele.

În perioada 1871-1914, la Sântana, a re-
crutat copii între 8-14 ani, i-a învăţat mu-
zică de fanfară, pregătindu-i patru ore pe 
zi, două ore dimineaţa (5,30-7,30, după 
care se mergea la școală) și două ore sea-
ra (16-18), dând aproape zilnic concerte. 

Între anii 1890-1905, este căsătorit cu 
o suedeză care cânta, în fanfară, la � aut, 
trăiește cu ea la Sântana, are un � u, Bir-
ger care, la zece ani, dirija fanfara. 

Nu se mai păstrează înregistrări cu mu-
zica fanfarei dirijată de Steiner, dar avem 
mărturii despre muzica lui de la fami-
lia Müller (fostul primar al Sântanei) din 
Böblingen și de la familia Metzger, ur-
mași ai acestui mare dirijor de fanfară.

Repertoriul fanfarei cuprindea muzică 
populară (marșuri, valsuri, polci etc.), arii 
din operete, uverturi, contribuind astfel la 
educaţia muzicală a sântănenilor.

Lambert Steiner a cântat în faţa îm-
păraţilor Wilhelm I (1877), Franz Josef 
(1879), în Europa, dar și în America și 
Africa, � ind invitat chiar și în Australia.

În perioada maghiarizării, Steiner ţi-
nea orele în limba germană, pretextând 
că nu cunoaște notele muzicale în ma-
ghiară, � ind de părere că, dacă vorbești 
germana, ajungi oriunde în lume. Într-
o anecdotă se spunea că o� cialităţile din 
Sântana s-au deplasat cu trăsura la Cin-
tei, podul peste Canalul Morilor era de 
netrecut, dar ocupanţii trăsurii i-au soli-
citat, în glumă, dirijorului să-i treacă apa 
cu limba germană.

În amintirea lui Lambert Steiner, perso-
nalitatea care a făcut cunoscută Sântana 
pe trei continente, numele său  a apărut 
în Cartea Recordurilor (1998) și pe fron-
tispiciul  căminului cultural din Sântana.

La 2 februarie 1873, se naște la Sântana, 
din părinţi evrei, Oskar Kaufmann, so-
crul lui Armand Călinescu, arhitect care 
a proiectat teatrul „Hebbel” din Berlin, 
numeroase edi� cii culturale și vile de 
lux berlineze, (îmbinând tradiţionalul cu 
modernul), poloneze, maghiare, teatrul 
Habimah din Tel Aviv etc.

În anul 1874, primar al Sântanei era 
Franz Kreitler, care a realizat parcul de 
lângă biserica catolică, aducând pomi 
exotici din Italia.

În anul 1875, pentru cercul electoral 
Sântana candidează și Iosif Vulcan, � ind 
menţionaţi învăţătorii I. Dascăl și I. Po-
povici.

În anul 1876, la Comlăuș erau învăţă-
torii Iacob Musca ( pensionat în 1899, 
după 22 de ani de dăscălie) și Dimitrie 
Simea (preda la clasele superioare pen-
tru 100 elevi), Augustin Boţioc (se pen-
sionează în 1905, după 30 de ani de învă-
ţământ, după în� inţarea unei echipe de 
călușari).

Prin Legea învăţământului din anul 
1877 se impune ca în școli să se înveţe 
numai în limba maghiară. 

Mulţi șvabi din Sântana, din cauza pre-
siunilor, și-au schimbat portul, se îmbră-
cau ca ungurii, și-au maghiarizat nume-
le.

În anul 1878, învăţătorul școlii din Che-
rechi era Șofron Micoroi, care terminase 
Preparandia în anul 1871. Acesta, împre-
ună cu învăţătorul Iosif Ursu, cu preo-
tul Sinesie Sasu și comlăușenii între care 
Constantin Popovici (preot, succesorul 
lui Iosif Vulcan), Gavrilă Ardeleanu (no-
tar), Augustin Boţiocu (învăţător), Ale-
siu Popovici (avocat) au donat sume de 
bani pentru soldaţii răniţi în Războiul de 
Independenţă.

Calea ferată Arad-Sântana-Pâncota 
(41,3 km) este dată în folosinţă la 1 fe-
bruarie 1877), � ind construită de Socie-
tatea maghiară AKV ( Arad-Korosvolgyi 
Vasut ) ( Arad-Valea Crisului), inginer 
constructor � ind Beni Zelenai Boroș, 
născut în anul 1839, la Arad.

În anul 1881, se naște la Sântana Katha-
rina Ackermann, o personalitate atașa-
tă de comunitatea locală prin faptul că, 
pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, a în� in-
ţat o asociaţie de caritate, căreia i-a lă-
sat, după decesul său din 19 iulie 1926, 
la vârsta de 45 de ani, locuinţa  unde, în 
� ecare vineri, cei săraci primeau o masă 
gratuită. 

Pentru construirea bisericii romano-ca-
tolice din Comlăuș a donat 30 de iugăre 
de pământ, a contribuit cu bani la confec-
ţionarea hainelor pentru ceremoniile re-
ligioase, a hotărât ca în prima dumini-
că din � ecare lună creștinii să se roage în 
mod special lui Dumnezeu, dar și în seri-
le din luna mai, dăruind bisericii un altar 
special pentru rugăciuni. 

A organizat numeroase serbări religioa-
se cu tinerii și copiii din localitate.

Altarul bisericii din Sântana a fost refă-
cut în anul 1920 cu marmură de Carrara, 
la fel cel al bisericii din Comlăuș, donatoa-
rea sumei necesare cumpărării marmorei 
și pentru construirea bisericii catolice din 
Comlăuș � ind  Katharina Ackermann.

În 1882, târgul de la Sântana depășeș-
te pe cel de la Pâncota, atingând suma de 
320-340 � orini pe an din vânzarea por-
cilor.

Profesor, Gheorghe Sinescu

Știați că...

Informare 

Unii doresc progresul orașului, 
alții se opun

În anul 2005, administrația con-
dusă la acea vreme de primarul 
Viorel Enache a scos la vânzare 
prin licitație publică 2700 mp 
teren, situat în apropierea pieței 
agroalimentare, cu front stradal 
- strada Căprioarei, cu 3,4 euro/
mp. Fără scandal. ( Pe terenul 
respectiv zace de multă vreme 
fundația unei clădiri). În anul 
2018, administrația condusă de 
primarul Daniel Tomuța scoate 
la vânzare 1800 mp teren, situ-
at în spatele celui de mai sus, cu 
8,5 euro/mp. De data aceasta, cu 
mare scandal. Conform legii, atât 
în anul 2005 cât și în anul 2018, 
prețul de pornire al licitațiilor a 
fost stabilit de către un evalua-
tor autorizat. Cel de atunci a fost 
bun, cel de acum e contestat de 
către PSD-ul, condus de fostul 
primar. Unii contestatari (consi-
lieri locali)  au propus nici mai 
mult nici mai puțin decât 100 
euro/mp. Nu avem idee pe ce 
bază s-a făcut o asemenea estima-
re, pentru că, prin comparație, la 
o rapidă consultare a pieței imo-
biliare (pe internet), se pot vedea 
prețurile care se practică pe piața 
liberă în municipul Arad:

- zona Gai: 5-35 euro/mp+TVA
- zona Grădiște: 9-100 euro/

mp+TVA
- zona Nord-Vest: 10-50 euro/

mp+TVA 
- zona Micălaca: 9-60 euro/

mp+TVA
- zona Aradul Nou: 8-14 euro/

mp+TVA
- zona Bujac: 7-40 euro/

mp+TVA.
Prin urmare, în orice zonă a 

Aradului se pot cumpăra tere-
nuri începând de la 7-9 euro/mp. 
Dar, atenție! Subliniem încă oda-
tă: la Sântana 8,5 €/mp este doar 

prețul de pornire al licitației. 
După părerea unora, pentru a 

strânge mai mulți bani la bugetul 
local, ar trebui să cerem un preț 
mai mare decât în Arad. Însă, în-
trebăm, cu tot respectul, pe baza 
cărui criteriu? Pe ce logică? Do-
rim să speriem toți investitorii? 
Din perspectiva economică e 
bine de înțeles că nu câțiva euro 
în plus ceruți astăzi vor dezvolta 
orașul, ci impozitele care se vor 
colecta anual de aici înainte, de 
pe urma dezvoltării activității 
economice de pe acel teren. Lo-
curile de muncă vor �  un câștig. 
”Nu da unui om un pește, mai 
bine învață-l să pescuiască!”

Din punct de vedere al corec-
titudinii licitației conducerea 
primăriei este liniștită pentru că 
din comisia de licitație face par-
te, alături de alți consilieri locali, 
însăși consilierul Viorel Enache 
și, prin urmare, ar trebui să � e 
exclusă orice manevră. Pe de altă 
parte, dacă în anul 2005, cu doi 
ofertanți, prețul terenului a cres-
cut de la 3,4 euro/mp până la 20 
euro/mp, avem încredere că anul 
acesta, când au fost cumparate 
deja 6 caiete de sarcini, în vede-
rea înscrierii la licitație, prețul 
o să crească de aceeași manieră. 
Asta în cazul în care nu s-au spe-
riat cu toții de acest scandal ar-
ti� cial.

P.S. Câteodată, ne-am întrebat 
cu toții, de ce orașele din jurul 
nostru, Chișineu Criș, Ineu, Cur-
tici, au reușit să ne ia fața și să 
atragă atât de mulți investitori? 
La fel cum ne întrebam în 2012, 
cum de aceste orașe sunt asfalta-
te, numai Sântana nu. 

Primăria Sântana
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Ne-am bucu-
rat de aprecierea produselor 
impletite din rachita, realizate 
in localitatea Santana din care  
2 produse au fost selectate din 
zeci de mii de produse din targ, 
pentru expunerea la conferinta 
de presa ce a avut loc la deschi-
derea targului in prezenta o� ci-
alitatilor participante .

In zona Aradului .inclusiv  in 
localitatea Santana, mestesu-
gul  impletitului din rachita, 
este unul din cele mai vechi din 
tara, care nu s-a pierdut pana 
astazi .  Oamenii - in special 
cei de nationalitate germana 
- au descoperit din vremuri 
indepartate, avantajul folosirii 
darurilor naturii : rachita, pa-
pura , s.a., la care au  adaugat 
talentul, imaginatia, maiestria, 
rabdarea, simtul artistic si nu in 
ultimu rand necesitatea, scopul 
pentru care s-au realizat .

Au fost expuse de noi la targ  
produse impletite, remarcan-
du-ne in special prin marea di-
versitate, care a impus marirea 
spatiului de expunere, pentru a 
�  bine puse in evidenta : cosuri 
de piata, pentru fructe, patise-
rie, � ori, transport caini, pisici, 

pasari, mobilier ( fotolii, mese, 
etajere, baruri, etc. ), decorati-
uni pentru diverse evenimente 
pe suport impletit, panouri im-
pletite, carucioare pt . papusi 
impletite, cosuri pt. transport 
lemne, decoratiuni deosebite 
pentru terase, gradini si multe 
alte modele de tip ,, souvenir „, 
toate � ind rezultatul micului dar 
harnicului colectiv de munca de 
la SC  ROMIMPLET SA, care 
avand calitatile sus amintite ale 
unui impletitor, au realizat aces-
te obiecte de valoare artistica, ce 
reprezinta localitatea, judetul, 
zona de vest a tarii la divese pre-
zentari si nu numai .

 Dorim in timpul cel mai scurt 

posibil ca mestesugul impleti-
tului in rachita, alaturi de alte 
mestesuguri din localitate sa 
faca din  Santana un punct de 
atractie turistica si culturala 
pentru iubitorii de traditie si 
frumos, devenind si astfel cu-
noscuta la nivel national si in-
ternational- promovand lucru-
rile frumoase din Romania  .

 Am adaugat si noi o mica 
� oricica in ghirlanda gigantica 
ce  a impletit realizarile anului 
2017  in localitatea Santana .

UN  AN  BUN  CU MULTE  
REALIZARI  PENTRU TOTI  
LOCUITORII SANTANEI  !     

Maricuta Galu
SC ROMIMPLET SA

Este iarna...invaluita cu un 
pic de primavara. Lucrările 
de stropit pomii sunt ideale 
la ora aceasta. Tratamentele 

se fac impotriva bolilor si 
daunatorilor a� ati pe tulpi-
nile si pe scoarta copacilor. 
Ca substante adecvate re-
comand pachetele Selenit 
Oil, Oleomin, Triumf. Tra-
tamentele de iarna scutesc 
in mare parte tratamentele 
din timpul vegetatiei. Nu le 
ignorati.

Ing. Mariana Mann

Sfaturi utile

Judoka de la ACS Unirea 
Sântana au avut în ultimii ani 
performanțe valoroase, reușind 
să câștige numeroase concur-
suri și, cel mai important, ti-
tluri de campioni și vicecam-
pioni naționali. Anul 2018 
începe în forță și cu planuri 
mari. La conducerea echipei a 
fost cooptat un nou antrenor în 
persoana domnului Sebastian 
Rus, judoka de performanță, 
multiplu campion național și 
internațional din ale cărui re-
zultate trebuie să amintim : 
titlul de campion balcanic u 
18 (1998), locul 3 la Festivalul 
Olimpic al Tineretului Lisa-
bona (1997), locul 3 la Cupa 
Mondială U 18 Gyor-Ungaria 
(1999) și câștigător al Cupei 
Campionilor Europeni sezonul 
1999-2000 cu echipa de judo 
Liberty Oradea.

Primul pas va �  selecția copi-
ilor între 5 și 14 ani, făcută în 
colaborare cu profesorul Că-
tălin Puia la unitățile școlare 
de pe raza orașului. Urmează 
o perioadă de antrenamente 
intense cu participarea la con-
cursul internațional de la Tur-
nu-Severin,  iar apoi un canto-
nament la Băile Herculane. 

Ambițiile antrenorului Se-

bastian Rus sunt mari, acesta 
ne-a declarat: În primul rând 
mă interesează ca în acest an 
să mărim aria de selecție, să 
ajungem la un minim de 50 
de copii până la sfârșitul anu-
lui.  Din punct de vedere al 
performanței sportive mi-aș 
dori, în funcție de rezultatele 
la campionatele naționale, să 
reușim să trimitem cel puțin 
un sportiv la campionatele bal-
canice.

Ce știați despre judo-ul sân-
tănean până acum? Am fost la 
toate edițiile de la ”Cupa Primă-
verii” și o cunosc bine pe sensei 
Anamaria Budiu, știu că a făcut 
o treabă bună cât a fost antre-
noare aici. Îl cunosc foarte bine 
și pe Vasile Curcă, cel mai bun 

judoka pe care l-a avut orașul, 
multiplu campion național, 
(Vasile Curcă a câștigat prin-
tre altele o medalie de bronz 
în 1991 la Festivalul Olimpic al 
Tineretului de la Bruxelles) și 
ne întâlnim cu plăcere.

Să le urăm succes!

Clubul de judo la început de an

Sântana- reperal împletiturilor artizanale
>>> pag.1


