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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

- Cum te-ai descrie, în câteva cu-
vinte, Luana?

- Despre mine pot spune că sunt 
o persoană modestă, sociabilă și 
ambițioasă, ca urmare a participă-
rii mele la acest concurs.

- Cum ai ajuns să participi la 
concursul Miss Sântana 2017 și 
care crezi că a fost atuu-ul tău în 
câștigarea acestui concurs?

Mi-am dorit de mult timp să par-
ticip la acest concurs, cochetând cu 
modelling-ul de la o vârstă fragedă, 
iar ambițioasă � ind, mi-am împlinit 
această dorință. 

Atuu-ul meu în câștigarea ti-
tlului Miss Sântana 2017 a fost 

frumusețea și prezența mea sceni-
că impecabilă.

Între 25 și 27 iunie, la Baia Mare s-a 
desfășurat � nala Campionatului Na-
țional de judo copii U10, U11. Secția 
de judo a clubului ACS Unirea Sântana 
dovedește încă odată că este la înălțime. 
După cele două medalii la naționalele 
Under 13 și Under 12 cucerite luna tre-
cută de către Bogdan Onețiu - argint și 
Roxana Mărgărit - bronz, a venit mult 
așteptatul „aur”. Sportiva Amelia Paven 
(categ. 36 kg) a reușit performanța de 
a câștiga locul I și titlul de campioană 
națională la categoria 36 kg. În același 
concurs Robert Bite (50 kg) a reușit să 
câștige bronzul, iar Alexandru Harabu-

la a ocupat locul 7.
Felicitări sportivilor 

și antrenorului Alex Ianțoc!

“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes
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Budiu Luana Alexandra,
Miss Sântana 2017

Și frumoasă și deșteaptă
În acest număr al publicației lo-

cale vă aducem în prim plan pe 
domișoara Budiu Luana Alexandra, 
șefă de promoție a  claselor a VIII-a 
din Sântana, dar care a câștigat titlul 
de MISS Sântana 2017 în cadrul re-
centei sărbători a orașului nostru. 
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Amelia Paven 
 campioană națională la judo

Robert Bâte - bronz

Mă bucură faptul că am avut din nou 
prilejul să organizăm într-un cadru 
festiv „Zilele Orașului Sântana”, sărbă-
toare care, an de an asigură prezența 
unui număr tot mai mare de cetățeni, 
fapt pentru care doresc să mulțumesc 
concetățenilor din Sântana și Caporal 
Alexa, pentru care am și pregătit eve-
nimetele desfășurate cu acest prilej.

 Și anul acesta, sărbătoarea s-a întins 
pe parcursul a 3 zile, având un pro-
gram complex, organizat pe momen-
te distincte, putând aminti: expoziţia 
de fotogra� e, concertul asigurat de 
Ansamblul pensionarilor din Arad și 
fanfara Lambert Steiner,demonstrața 
Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sântana, premierea familiilor 

care au împlinit 50 de ani de căsnicie, 
concursul MISS Sântana, competiții 
sportive, o seară dedicată tinerilor, 
expoziție de animale, spectacole fol-
clorice și beneînțeles, focul de arti� cii 
prin care am încheiat cele trei zile de 
festivități.

Mulţumesc totodată, sponsorilor 
acestei sărbători a tuturor sântăneni-
lor, echipei din primărie și Consiliului 
Local pentru toată susţinerea de care 
am bene� ciat în pregătirea celor trei 
zile de sărbătoare, precum și tuturor 
celor care s-au implicat în a putea avea 
la Sântana un eveniment de o aseme-
nea dimensiune.

Sper din inimă că v-a plăcut ceea ce a 
fost pregătit pentru serbările orașului 
nostru, am încercat să avem un pro-
gram cât mai diversi� cat, pentru a �  
pe placul tuturor, mie nerămânân-
du-mi acum decât să vă doresc multă 
sănătate și bucurie în viață, pentru a 
ne reântâlni și la anul, la o altă ediție a 
sărbătorii orașului, pentru a ne bucura 
împreună încă de trei zile frumoase, 
așa cum șade bine acestei mari fami-
lii sântănene din care facem parte cu 
toții.

Dumnezeu să vă � e alături!
Primar Daniel Tomuța

Primar Daniel Tomuța „Zilele Orașului Sântana” s-au ri-
dicat și de această dată la nivelul 
așteptărilor tuturor, programul pro-
pus pentru eveniment � ind unul de-
osebit, cu ansambluri și interpreți de 
seamă, dar și cu multe surprize pre-
gătite de către organizatori.

Putem spune că  au fost trei zile de 
mare sărbătoare în Sântana, trei zile 

prin care sântănenii și-au sărbătorit 
orașul. 

Am putea caracteriza cele trei zile, 
ca � ind zilele în care dansul, muzi-
ca, distracția și voia bună s-au mutat 
efectiv la Sântana, spectacolele pre-
gătite pentru sărbătoare atrăgând o 
mulțime de spectatori, � ind pe măsu-
ra așteptării publicului.
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Tandemul de crescători de porum-
bei format din d-nul Hellstern An-
ton din Sântana și d-nul Julean Eu-
gen din Arad a reușit o performanță 
deosebită în cadrul Concursului 
Internațional de Porumbei de la Bar-
celona. Porumbelul eliberat la Bar-
celona a străbătut în 14 zile distanța 
de de 1690 km până la Sântana, ocu-
pând locul 1 pe județul Arad, locul 
2 la nivel de țară si locul 3 pe toată 
Europa de Est.

Concursul de la Barcelona este 
cel mai mare concurs de porumbei 
voiajori din lume, se organizează 
anual, iar în acest an au participat 
18.800 de porumbei din toată Eu-
ropa. Țările participante din Euro-
pa de Est au fost Ungaria, Bulgaria, 
Croația, Serbia, Bosnia-Herțegovina 

și bineînțeles România.
Porumbelul a fost eliberat in data 

de 7 iulie 2017, ora locala 9:05 la 
Barcelona și a ajuns la Sântana vi-
neri, 21 iulie 2017, ora 19:05.

Porumbița are 5 ani și a mai parti-
cipat la concursuri internaționale de 
maraton din Germania, orașele Ber-
lin, Halle, Leipzig, Magdenburg, Bam-
berg, aceste concursuri reprezentând 
distanțe de peste 800-900 km.

Seria inelului porumbiței este 
0025688-2012. Ambii străbunici din 
partea mamei și a tatălui porumbiței 
au participat și ei de mai multe ori la 
acest concurs, un străbunic reușind 
să ocupe odată chiar locul 2.

Hellstern Anton
Crescător porumbei

„Poezia este o oglindă care înfrumu-
sețează tot ce este deformat.”

Poetul este un om viu, din carne și 
din oase, din duh și din adevăr: res-
piră, mănâncă,  bea și iubește - câtă 
simplitate!

Precum Apostolul, el niciodată nu 
lucrează pentru sine, zidindu-și cu-
vântul în inima  semenilor; pictorul și 
muzicianul - la fel!

El este elevul ascultător și învățătorul 
lui!

 Ulciorul și apa, aripa și zborul...
   Față de celelalte îndeletniciri ale 

omului:
  „Poezia

 Nu e meserie,
Ea este
Darul

  De la Dumnezeu!”
 Fericit e cel care are trează în minte 

conștiința acestui Adevăr, ca pe-o bi-
necuvântare, nu spre mândria și glo-
ria lui efemeră!

         Nicolae Nicoară-Horia
În preajma Sărbătorii de Sânziene 

și a  Zilei Universale a Iei, Bibliote-
ca Orășenească ,,Ștefan Aug. Doinaș” 
Sântana a  avut bucuria și onoarea de 
a găzdui lansarea de carte a poetului 
arădean  Nicolae Nicoara-Horia  ,,năs-
cut cu aleasă hăruire”, aceea de poet, 
șlefuitor de cuvinte,identi� cându-se cu 
condeiul mai exact cu poezia sa pe care 
o trăiește poetic.

 ,,Când mi-e umbrită orice bucurie
 Ca cel bolnav atunci în Scăldătoare
   Iar mă cufund în tine Poezie
În apa ta, din veci vindecătoare.”

Cum spunea Nichita Stănescu ,,Poe-
zia este numai artă: ea este însăși viață, 
însuși su� etul vieții. Fără poezie omul 
nu s-ar distinge din neant.”

    Într-o ambianța plăcută, iubitorii 
de poezie au savurat poeziile recita-
te de poet cât și prezentarea volumele 
de poezii ,,Nu știu dacă sunt...”; ,,Gol-
gota Apusenilor”:,,Poezii religioase”; 
,,Poezii de dragoste”.Poeziile sale de 
o sensibilitate aparte, pline de încăr-
cătură emoțională ,,ca � u al Munților 
Apuseni”poetul este măcinat de dorul 
locurilor satului natal,,Sohodol”, de 
obiceiurile rurale, de mirosul aeru-
lui din copilărie precum și de strigă-
tul munților din Tara Moților  unde 
cum spune într-una  din  poeziile 
sale ,,Se odihnesc străbunii săi și ai 
noștri”(Horia, Closca, Avram Iancu) 
care ne-au legat de pământul sacru al 
Țării noastre de Piatră.

Lectură...
Sântana, Vineri, 23 Iunie 2017 Nico-

lae Nicoară-Horia
Am văzut clipa lingându-și rana,

Oameni însetați după Poezie,
Ca pretutindeni și aici, la Sântana,

Muntele are nevoie de câmpie!
Cu sângele-amintirilor prin vene,
Am simțit cu bucurie ne-nvinsă,

Din su� etul plin de sânziene,
Mâna Iancului spre lume întinsă...
Nu-i nimeni să mai pună ipotecă

Pe numele lui risipit pe hărți,
Un pumn de oameni într-o bibliotecă
Și ce răcoare sfântă printre cărți!

Bibliotecar 
Morgoș  Marinela

Lansare de carte la Sântana Furtună violentă
În data de 29 iunie, o furtună nă-

praznică a lovit Orașul nostru.
Totul s-a derulat cu repeziciu-

ne, furtuna care s-a abătut asupra 
orașului � ind una cu o intensitate 
la care nu se aștepta nimeni.

Natura s-a dezlănțuit, a scos co-
pacii din rădăcini, a rupt � re din 
reațeaua de electricitate, unele 
mașini au fost zgâriate din cauza 
crengilor uscate care au căzut la pă-
mânt. 

 Cea mai afectată zonă din oraș a 
fost Comlăușul.  În parcul Kathari-
na Ackermann s-a intervenit ime-
diat după furtună. Vă reamintim că 
în caz de avarie electrică trebuie să 
apelați Enel 0257 929.

După ce a trecut urgia naturii, 
s-au văzut și pagubele, destul de în-
semnate. Au fost și avarii la rețeaua 
electrică, străzi inundate, copaci 
căzuți, Sântana a trecut prin clipe 
grele, deoarece cu urgia naturii ni-
meni nu se poate pune.

Imaginile sunt sugestive pentru 
cum a arătat Sântana după ce a tre-
cut furtuna, administrația locală, 
compania de gospodărire locală 
„Primvest”, autoritățile respon-
sabile cu ordinea și intervențiile, 
respectiv Serviciul de Pompieri 
Sântana, mobilizându-se imediat 
pentru a elibera carosabilul, dar și 
pentru a curăța domeniul public. 

Cu sprijinul Serviciului de Ecarisaj al 
Gospodăriei Comunale Arad, în ulti-
ma lună au fost efectuate două acțiuni 
de prindere a câinilor vagabonzi de pe 
raza orașului nostru. Au fost prinși și 
transportați la adăpostul din Arad un 
număr de 34 de câini, dintre care șase 
căței. 

Zonele vizate au fost ca de obicei, piața, 
gara, centrul orașului, școlile, precum și 
străzile reclamate de cetățeni: C.D. Ghe-
rea, Crinului, Poetului, N. Bălcescu și 

Păcii pe tronsoanele din apropierea hal-
tei din Comlăuș, Cartierul pentru tineri, 
Eminescu, Bistriței etc.

La secretariatul primăriei puteți sesi-
za în continuare prezența câinilor fără 
stăpân, însă vă reamintim că această 
acțiune poate �  făcută doar de către 
personalul specializat al Gospodăriei 
Comunale Arad, care desfășoară un nu-
măr limitat de acțiuni în județ, la Sânta-
na � ind prezenți doar odată pe lună.

Primăria Sântana

Câinii vagabonzi,
în atenția administrației

De la Barcelona la Sântana
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Prin grija profesorului 
Emil Arsa, anul acesta a fost 
organizat primul concurs 
de tenis de masă din ca-
drul zilelor orașului. Con-
cursul a reunit la start un 
număr de 24 de concurenți 
veniți inclusiv din Arad și 
câteva din localitățile apro-
piate orașului Sântana. 
Câștigătorii celor opt grupe 
au disputat sferturile de � -
nală: Maralescu-Arsa, Vin-
cze-Mateiu, Purda- Stanciu, 
Braițiu-Alexandroaia. În 
semi� nale Felix Maralescu 
(Sântana)a dispus de Raul 
Alexandroaia (Caporal 
Alexa), iar Andrei Mate-
iu (Sântana) l-a învins pe 
Vlăduț Stanciu (Arad). Dis-
putate simultan, � nala mică 
a dat câștig de cauză lui V 

Stanciu, iar în � nala mare,  
Andrei Mateiu, cu un joc 
pragmatic, a câștigat titlul 
de campion al orașului în 
fața lui Felix Maralescu. 

A fost un concurs frumos, 
primul după aproape două 
decenii de pauză, de la 
concursurile organizate pe 
atunci de către Titus Lupi-
tu, jucător care în tinerețe a 
avut rezultate bune la nivel 
național. 

   Sambata de 1 iulie 2017, la sala de 
sport din Santana a avut loc editia a-9- 
a Cupei Orasului Santana.

   La competitie au participat C. S. Vic-
toria Nadlac (cu o echipa de fete de ju-
nioare III-IV  si o echipa de juniori IV) 
si A.C.S. Unirea Santana cu trei echi-
pe. Competitia s-a desfasurat intr-un 
ritm alert si un bun nivel tehnic pentru 
aceasta categorie de varsta.

   Rezultatele au fost favorabile echi-
pelor noastre iar clasamentul � nal este 
urmatorul:

   Locul I. ACS Unirea Santana juni-
ori III-IV

   Locul II. ACS Unirea Santana juni-
oare III-IV

   Locul III. CS Victoria Nadlac juni-
ori IV

   Locul IV. CS Victoria Nadlac juni-
oare III   

   Echipele au fost premiate cu cupe si 
diplome. Diplome speciale s-au acor-
dat pentru:

-Cel mai bun jucator Suciu Vladut, 
de la Unirea Santana

-Cel mai tanar jucator Suciu Andrei 
de la Unirea Santana

-Cea mai buna jucatoare Popa Deni-
sa, tot de la Unirea Santana.

   La � nal a avut loc un joc demon-
strativ intre Santana Seniori si Santa-
na Juniori I-II, castigat de echipa de 
Seniori cu scorul de 36-19.

   Arbitrajul a fost asigurat de Hor-
vath Alin si Pasca Gabriel care au des-
fasurat o activitate dubla, implicandu-
se si ca antrenori la echipele noastre. 
Deasemenea, se poate remarca faptul 
ca jocurile s-au desfasurat fara acci-
dentari si in spirit de fair-play.

   Multumirile noastre se indreapta 
catre domnul Ardeu Aurel care a asi-
gurat participantii cu un meniu bogat 
si deosebit, catre domnului Weber 
Anton care a fost sef de protocol, “sef 
de sala bun la toate” si o companie de 
conversatie placuta pentru invitati.

   La � nal, multumirile noastre se in-
dreapta catre Primaria si Consiliul Lo-
cal Santana, care au sustinut    aceasta 
competitie si speram intr-un sprijin 
consistent si   permanent in demersul 
nostru de a participa la campionatele 
nationale organizate de Federatia Ro-
mana de Handbal, cu echipa noastra 
de juniori III.

   Lotul de juniori III cuprinde: Calu-
seri Abel, Neag Andrei, Suciu Vladut, 
Tomoiaga Damarius, Moldovan Clau-
diu, Usvath Andrei, Gruia Mihai, Su-
ciu Gabriel, Bulgarean Daniel, Danciu 
Flavius, Hell Gerhard, Bus Andrei, 
Pop David, Suciu Andrei, Pregea Ale-
xandru, Buzgau Daniel, Nica Vasile.

Antrenor prof. Iosef Honiges

Activități sportive în cadrul „Zilelor Orașului Sântana”
Cupa Orasului Sântana la Handbal, Editia a IX

În cadrul concursurilor sportive desfășurate cu 
ocazia Zilelor Orașului Sântana,  clubul spor-
tiv din localitate, prin managerul Cătălin Puia și 
președintele Marius Bătrân, a organizat un turneu 
de mini-fotbal, la care au luat startul opt echipe. 
La � nalul întrecerilor din cele două grupe, dispu-
tate pe gazonul arenei din localitate, clasamentele 
au arătat astfel: 1. Juniorii 9p, 2. Juventus 6p, 3. FC 
Victoria 3p, Dynamita 0p (Grupa A), respectiv 1. 
FC Zărand 7p, 2. FC Pablito 7p, 3. Tineretul Ca-
poral 3p, FC Sporting 0p (Grupa B)

În semi� nalele turneului: Juniorii – Pablito 2-6 
și Juventus – FC Zărand 2-4. Juniorii și-au ad-
judecat � nala mică, după un spectaculos 6-5 în 
fața celor de la Juventus, în timp ce campioana 
competiției, cu trei jucători din prima echipă a 
Sântanei, s-a încununat Pablito. Echipa la care 
au evoluat Cristian Martin și Cătălin Martin, 
tată și � u, a trecut cu 4-1 în ultimul act de Ză-
rand. Ceilalți jucători care au luat la � nal laurii 
au fost: Iulian Stan, Andrei Mateiu, Dinu Bodea, 
Vlad Palcu, Vlad Sas, Alexandru Roman, Marius 
Pașca, Gabriel Neag, Andrei Popa, Florin Galeș 
și  Laszlo Beniamin.

Chiar dacă a încasat patru goluri în � nală, cur-
ticeanul Dorin Iacob a luat premiul special de cel 
mai bun portar, în timp ce Cătălin Martin a fost 
desemnat jucătorul turneului.

Toate echipele participante au fost răsplătite cu 
mingi și diplome de participare, în timp ce me-

daliatele s-au ales și cu o cupă la cea de-a patra 
ediție a turneului organizat de Zilele Orașului 
Sântana. Premierea a  fost făcută de Cătălin 
Puia, managerul clubului din Sântana și Marius 
Bătrân, președintele aceleași grupări.

Tot în cadrul aceleași manifestări, pe scena 
amenajată în central orașului, primarul Daniel 
Tomuța a premiat echipa de juniori A1 cam-
pioană județeană, dar și pe judoka ACS-ului 
medaliați la întrecerile naționale.

Cupa Orasului Sântana la Fotbal, Editia a IV-a Andrei Mateiu 
campion la tenis de masă
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“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes

Vineri- 31 iulie
Începând cu ora 11:00, în frumosul 

hol al primăriei oraşului, prima-
rul Daniel Tomuţa, a deschis o� -
cial sărbătoarea “Zilelor Oraşului 
Sântana”. Prima din seria de acțiuni 
dedicate acestui eveniment a fost 
premierea cuplurilor care au aniver-
sat anul acesta 50 de ani de căsnicie. 
După o frumoasă slujbă săvârşită de 
preoții Ioan Crainic și Adrian Crainic, 

primarul oraşului, d-l Daniel Tomuţa 
a înmânat � ecărei perechi o diplomă 
aniversară, un buchet de � ori şi un 
cadou � nanciar. Cuplurile sărbătorite 
au fost: Buptea Nicolae și Viorica, 
Domide Augustin și Ioana, Pac Ghe-
orghe și Maria, Todea Traian și Eca-
terina, Precup Leonard și Florica, Trif 
Ioan și Lucia, Semidrean Gheorghe 
și Ana, Bidiu Ioan și Livia, Atofanei 
Victor și Valeria, Toma Ioan și Ielina, 
Dobrea Petru și Floare, Radu Cezar și 

Natalia, Duma Florian și Livia, Ciurar 
Iosif și So� a. 

În cinstea celor aniversați, fanfara 
”Lambert Steiner”, condusă foarte 
bine de către profesorul Dan Miculiț, 
a susținut un program muzical, iar 
o formație de artiști pensionari din 
Arad au cântat și au dansat pentru ei. 
După acestea, pe platoul din spatele 
primăriei, formația de pompieri a 
efectuat o demonstrație de sting-
ere a unui incendiu simulat, folosind 

cu mândrie toate cele trei mașini de 
pompieri cu care este dotat serviciul 
SVSU din cadrul primăriei.

Sâmbătă-1 iulie
Dimineaţa au avut loc competiţii sportive de te-

nis de  masă, campionat de handbal și mini fotbal 
, desfășurate în sala de sport Sântana. Incepând cu 
orele 18,00, pe scena din faţa sălii de sport, a avut 
loc un frumos spectacol artistic dedicat tinerilor , 
care a cuprins : modelling și  concurs de Miss Sân-
tana 2017, organizat în colaborare cu Agenţia An-
gels Event, condusă de Adela Răuţ, demonstraţii 
de arte marțiale sub instuirea lui Sensei Alexan-
dru Ianţoc și premierea celor mai buni sportivi ai 
acestui an. Au mai participat formaţiile de majo-
rete și gimnastică aerobică, instruite de Cristina 
Neag, dans modern cu trupa Angels, mini Angels 
și Beat Box, cu  membrii Clubului copiilor Sânta-
na, instruiţi de Profesor Diana Blându. Am avut și 
un debut al formaţiei de dans sportiv  din Sânta-
na, copii  instruiţi de Claudiu Andrei Dumitras-
cu de la Dum Dance Arad. Seara a continuat cu 
invitaţii speciali UDDI, Alina Eremia și ADDA, 
care au încins publicul sântanean până târziu în 
noapte. Spectacolul a fost prezentat de către dom-
nul Bogdan Costea. 

Tot sâmbătă, la sărbătoarea orașului a partici-
pat și președintele Consiliului Județean Arad-
domnul Iustin Cionca-acesta, alături deprimarul 
Daniel Tomuța, adresând câteva cuvinte celor 
prezenți, felicitând sântănenii pentru festivitățile 
organizate cu această ocazie.



CMYK
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-Cum te 
văd prietenii după câș-
tigarea acestui concurs? 
S-a schimbat ceva în ati-
tudinea lor?

- Am avut și am noroc de 
prieteni minunați, care mă 
susțin în tot ceea ce fac, 
rămânând neschimbați 
și considerându-mă o 
câștigătoare, mereu.

-Ce hobby-uri ai?
-Hobby-urile mele sunt 

dansul dovadă, faptul că, 
fac parte din Ansamblul 
Cununița al Universității 
de Vest Vasile Goldiș din 
Arad. Următoarele hobby-
uri în topul preferințelor 
mele sunt sportul, călăto-
riile și ieșitul cu prietenii.

- Cum comentezi ex-
presia “și frumoasă și 
deșteaptă”?

- Consider că aceste 
calități se împletesc perfect 
împreună, formând idea-
lul feminin și nu vreau să 
� u modestă, dar mă consi-
der posesoarea lor.

- Ce apreciezi cel mai 
mult la un om și ce, nu?

- Evit minciuna și falsita-
tea, însă cel mai des caut 
sinceritatea și bunătatea 
omului.

- Cum ai descrie, în câ-
teva cuvinte, locul în care 
te-ai născut?

- Dumnezeu mi-a dat 

ocazia să mă nasc și să tră-
iesc într-un oraș minunat, 
înconjurată de oameni 
frumoși.

- Ce  proiecte de viitor ai ?
- Îmi place să trăiesc pre-

zentul iar viitorul mi-l voi 
organiza după absolvirea 
tuturor studiilor.

- În � nal, te rog să le 
transmiți un mesaj citito-
rilor noștri.

Îmi reprezint cu mândrie 
orașul la concursul Miss 
Arad  2017.

n.r. – În cadrul concur-
sului Miss Arad 2017 
ce a avut loc în data de 
21.07.2017, în Sala Mare 
a Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici” din Arad, Budiu 
Luana Alexandra s-a cla-
sat pe locul II. 

Anca Butar
Cons.cab primar

Budiu Luana Alexandra,
Miss Sântana 2017

>>> pag.1

Duminică- 2 iulie
Primul moment al sărbătorii 

organizat în această zi s-a 
desfășurat de dimineață, când, 
în piaţa de animale şi păsări 
au fost organizate expoziţii, de 
păsări exotice, expoziţie canină, 
bovină, cabalină şi ponei care au 
fost tare îndrăgiţi de copii. 

Începand cu orele 18,00 a 
avut loc și un  spectacol de  fol-
clor sustinut de artişti locali şi 
invitaţi speciali: Formaţia de 
copii şi tineret a Căminului cul-
tural Sântana, instruiţi de Emil 

Şandru, grupul vocal ,,Flori de 
busuioc”,  Ansamblul Busuiocul 
Sântana junior şi senior, Ansam-
blul Cununiţa al UVVG, Arad 
-Santana junior şi senior, tinerii 
interpreţi: Florina Dărău, Alex-
andra Corban, Leonard Stoian, 
Roberta Lup, Mădălina Hoza, 
Mihaela Boda, formaţia condusă 
de Mile Povan, formaţia So-
rin Mocan, formaţia Dorin 
Roman cu interpreţii Călin 
Timiş şi Pavel Cighirean, Lili-
ana Cozma,Viorica Mănăstire, 
Radu Vand, Ionuţ Guver şi Pau-
la Paşca, formaţia Rapsodia cu 

interpreţii,  Vlad Şerban, Ioan 
Surdu, Daniela Han şi invitaţii 
speciali Ovidiu Homorodean şi 
Tudor Furdui Iancu. Spectacolul 
a fost prezentat de Eliza Dărău. 

Toti  artiştii invitaţi in cele  
trei zile de sărbătoare au primit 
diplome și � ori, ca semn de 
recunoștință pentru că au par-
ticipat la festivitățile orașului 
nostru. 

Festivităţile zilelor oraşului 
s-au încheiat cu un grandios  
foc de arti� cii.

Rozalia Pașca
Inspector cultură

“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes

SC DOM CONSTRUCT SRL
SC SCHUETZAGRA IMPEX SRL
SC JOSTIN AGRARA SRL
SC SILMAR PROD SRL
SC INTERMED UTILAJ SRL
SC VETERINAR MURISERV SRL

SC AGRODEP SRL
SC ELEKTROKONTAKT SRL
SC NUȚU SERVICE SRL
SC VIKY FAMILY SRL
SC AGROMEC COMLĂUȘ SRL
SOCIETATEA AGRICOLĂ 

ROMGERA
SC SOVIANDIA SRL
SC G&E INVEST SRL
SC PROFI TOP & CAD SRL
SC HAMMERER ALLUMINIUM 

INDUSTRIES SRL
SC SILENTIUM AETERNUM SRL
SC DRAKAR NOIR DISTRIBU-

TION SRL

COOPERATIVA DE CONSUM 
SÂNTANA SRL

SC PROFI ROM FOOD SRL
   Mulțumim tuturor sponsorilor 

pentru ajutorul acordat în orga-
nizarea zilelor de sărbătoare ale 
orașului Sântana.

Primăria  Sântana

Sponsorii  „Zilelor Orașului Sântana”

Miss Santana- Budiu Luana Alexandra
Locul II - Tista Denisa

Locul III - Dinescu Maria Roberta
Participante

Dărău Florina Alexandra, 14 ani
Horna Alexandra, 17 ani

Tomuța Oana Daiana, 18 ani
Muntean Denisa, 15 ani

Dinescu Maria Roberta, 15 ani
Feies Florina, 16 ani
Tista Denisa, 16 ani

Budiu Luana Alexandra, 14 ani

Miss Sântana 2017
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Nouă acțiuni de stingere a incendiilor a exe-
cutat în ultima lună serviciul de pompieri 
(SVSU) al primăriei orașului. Dintre acestea,  
două au fost la gospodarii si restul la miris-
ti aprinse de cele mai multe ori intenționat. 
Intervențiile, în funcție de necesitate au 
fost făcute cu una, maxim două din cele trei 
mașini cu care este dotat serviciul. Amintim 
că SVSU Sântana funcționează cu trei angajați 
permanenți și un număr variabil de pompieri 
voluntari.

Tocmai de aceea, Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Sântana aduce la cunoști-
inţa cetăţenilor următoarele:

Întrucât ne a� ăm într-o perioadă cu risc ri-
dicat de incendii, focurile de resturi vegetale 
rezultate din activități agricole dar și cele la 
casele de locuit sunt pericole demne de luat 
în considerare. Pentru a preveni producerea 
unor evenimente ce pun în pericol viaţa, săna-
tatea și bunurile persoanelor vă aducem la cu-
noștiinţă următoarele măsuri care trebuie sa 
le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pe-
ricol de incendiu și pe timp de vânt este 
interzisã;

• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de-
șeurilor și a altor materiale combustibile se 
face în locuri special amenajate ori pe tere-
nuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se im-
pun pentru împiedicarea propagãrii focului 
la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea 
permanentã a arderii, precum și stingerea ja-
rului dupã terminarea activitãţii; 

• Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor 
sau vegetației ierboase este interzisă conform 
OUG nr. 195 din 2005 privind protecția me-
diului, fără acceptul autorității competente 
pentru protecția mediului și informarea, în 
prealabil a serviciilor publice comunitare pen-
tru situații de urgență;

• În cazul în care condițiile de mai sus sunt 
îndeplinite, arderea miriștilor se face numai 
dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru 

împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, 
asigurându-se supravegherea permanentã a 
arderii; 

• Utilizarea focului deschis nu se admite la 
distanţe mai mici de 40 m faţã de locurile cu 
pericol de explozie: gaze și lichide combustibi-
le, vapori in� amabili, explozivi etc., respectiv 
10 m faţã de materiale sau substanţe combus-
tibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bi-
tum, ulei etc., fãrã a �  supravegheat și asigurat 
prin mãsuri corespunzãtoare ;

• În atenția operatorilor agricoli dorim să 
atragem atenția că arderea miriștilor implică 
riscuri și sancțiuni. Riscurile presupun posi-
bilitatea propagării focului de miriște în cultu-
rile de cereale. Sancțiunile pot veni sub forma 
sistării acordării subvențiilor de către A.P.I.A. 
și măsuri ce vor �  luate de Garda de Mediu-
Comisariatul Județean Arad;

Încalcarea prevederilor susmenţionate pre-
cum și nesesizarea acestor încalcari autori-
tatilor abilitate (poliţie, pompierii Sântana), 
atrage după sine raspunderea contravenţio-
nală sau penală, după caz, în conformitate cu 
actele normative în vigoare.

Telefoane utile:
Pompierii Sântana 0257 374 180

Poliţia Sântana 0257 462 119
 ȘEF S.V.S.U 

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL 

Căsătoriile lunii iunie 2017
BLIDAR LAURENȚIU IOAN și VARVARI NICOLETA ALINA

GINGHINĂ SILVIU și DUMITRU SIMONA VALENTINA
MILLER WILLIAM JOSEPH și TRIFA IOANA

HOJDA CONSTANTIN și PUI GHEORGHINA ALINA
STELYAK ALIN VASILICĂ și HEUBERGER RAMONA

MIȘCOI ANDREI DUMITRU și RĂUȚ ROXANA GHEORGHINA
BORZA ZAHARIE și ARDELEAN MARIOARA

NAN COSTICĂ PETRIȘOR și HÂRCĂIAN MONICA FLORENTINA
PAVEL CONSTANTIN și ZAREMBA ANA

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

S V S U  S â n t a n a
i n f o r m e a z ă

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

CRIȘAN AURORA
WUNDERLICH ANA
CERGAN FLORICA

REINHOLCZ MAGDALENA

MOCANU GHEORGHE
IOANOVICI NICOLAE

STĂNIȘ ALEONTE
SIMA IOAN

MUSCĂ MARIA

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
Extras din Articolul 6 

Legea 50/1991:
(4) În vederea eliberării cer-

tifi catului de urbanism, solici-
tantul - orice persoană fi zică 
sau juridică interesată - se va 
adresa autorităţilor prevăzute 
la art. 4 cu o cerere care va cu-
prinde atât elementele de iden-
tifi care a imobilului pentru care 
se solicită certifi catul de urba-
nism, respectiv localitate, nu-
măr cadastral şi număr de carte 
funciară, unde este cazul, dacă 
legea nu dispune altfel, cât şi 
elementele care defi nesc sco-
pul solicitării.

(5) Certifi catul de urbanism 
nu conferă dreptul de a executa 

lucrări de construcţii. 
(6) Certifi catul de urbanism se 

emite şi în următoarele situaţii: 
a) în vederea concesionării 

de terenuri, potrivit legii; 
b) în vederea adjudecării prin 

licitaţie a proiectării lucrărilor 
publice în faza de „Studiu de 
fezabilitate”, potrivit legii; 

c) pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind 
circulaţia imobiliară, atunci 
când operaţiunile respective 
au ca obiect: 

– comasarea, respectiv dez-
membrarea terenurilor din/în 
cel puţin 3 parcele; 

– împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul re-

alizării de lucrări de construcţii 
şi de infrastructură; 

– constituirea unei servituţi 
de trecere cu privire la un imo-
bil. 

Operaţiunile juridice menţi-
onate, efectuate în lipsa certifi -
catului de urbanism, sunt lovite 
de nulitate. Solicitarea certifi -
catului de urbanism este facul-
tativă atunci când operaţiuni-
le de împărţeli ori comasări de 
parcele fac obiectul ieşirii din 
indiviziune, cu excepţia situa-
ţiei în care solicitarea este făcu-
tă în scopul realizării de lucrări 
de construcţii şi/sau de lucrări 
de infrastructură.

Primăria Sântana

 INFORMAȚII UTILE : Documente necesare 
pentru obținerea Certifi catului de Urbanism

CARICATURA LUNII
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 Toamna se numără bobocii, spune o vorbă din bă-
trâni, dar în învățământ roadele muncii se culeg în 
luna iulie când se afi șează rezultatele la bacalaureat. 

Anul acesta am obținut un procent de promova-
bilitate de 46,98%, lucru care ne bucură și ne situ-
ează  pe locul 31, dintr-un număr de 48 licee din 
județ.

 S-au înscris la bacalaureat un număr de 95 
candidați (77 seria curentă și 18 restanțieri), dar la 
examen s-au prezentat 83 candidați. Din aceștia, 
au promovat bacalaureatul 39 ( 33 candidați din 
seria curentă, iar 6 din seriile anterioare).

Menționăm elevii cu rezultate deosebite:
- Gârbovan V. Emanuel Iosif – medie baca-

laureat 9,93

- Borteș V. Flavia Viorela – medie bacalau-
reat 9,05.

Rezultatele din acest an, sperăm să fi e un exem-
plu de urmat pentru seriile viitoare și dovada că în 
liceul nostru se muncește.

Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Ste-
fan Hell” Sântana felicită elevii pentru efortul de-
pus și mulțumesc părinților pentru sprijinul acor-
dat în decursul anilor.

Rezultatele bune obținute de elevi la bacalaure-
at au fost posibile și datorită sprijinului acordat 
școlii de autoritățile locale. 

Trăim cu convingerea că și pe viitor rezultatele 
vor fi  cel putin la nivelul celor actuale.

   Director: Căruntu Mircea
   Prof.: Tarce Mihaela

L o c u l  d e s e u r i l o r
 n u  e s t e  i n  p r e a j m a  t a
Campania de Mediu „Locul deseurilor nu 

este in preajma ta”, a fost organizata în par-
teneriat cu Asociatia Romana pentru Reciclare 
RoRec, pe data de 22iulie, bucurandu-sesi de 
aceasta data de un real succes.

 Transportul de la domiciliu cat si cele trei 
puncte de colectare din orasfavorizand colecta-
rea unei cantitati însemnate de deseuri de echi-
pamente electrice si electronice.

Multumim si cetatenilorOrasului Sântana, 
care s-au implicat în aceasta actiune, predând 
pentru reciclare peste 4 tone de echipamente 
electrice si electronice scoase din uz,reducand 
semnifi cativ impactul negativ asupra mediului.

Primăria Sântana

9,93- cea mai mare medie din Sântana la Bacalaureat

Marți 1 August 2017  
Ora 20:00 

Parcul Katharina Ackermann 

Primăria 
Orașului Sântana 

Asociația 
„Valores“ 

COMEMORARE 
INTERCONFESIONALĂ ȘI 
SEARĂ INTERCULTURALĂ 
LA SÂNTANA 

Original Donauschwäbische 
Blaskapelle Reutlingen 

Fanfara „Lambert Steiner- 
Sântana/Sanktanna“ 

Ansamblul Busuiocul din Sântana 

Vă așteptăm !!! 
Ştiaţi că…
 În 1745, Iacob Bibics, vice-comite (subpre-

fect) de Arad (1735-1746), dintr-o veche familie ili-
rică, înnobilată de la 1340, recunoscută din nou în 
1722 de către austrieci, cumpără localităţile Olari, 
Comlăuș, Zărand și patru puste. 

 În 1746, Cherechiul creștea 325 de boi, 211 
vaci, 100 de cai, 183 de juninci, 803 oi. La creșterea 
oilor, localitatea ocupa locul șase în districtul Ză-
rand.

În anul 1747, Comlăușul, datorită dezvoltării sale, 
primește titlul de „piaţă”.

Împăratul Carol al III-lea hotărăște, deși în arma-
ta austriacă luptau mulţi sârbi, să-i atragă pe clerici 
la catolicism, pentru că și � ica acestuia și urmașa sa 
la tron, Maria Tereza, nu avea încredere în protes-
tanţi. 

Din ordinul acesteia, Antoniu Habata, un șvab din 
Comlăuș, este închis la Șiria în 1747 pentru că era 
ortodox, iar, în 1748, este judecat și pedepsit „ să � e 
închis pentru toată viaţa lui, ţinut numai cu pâine și 
apă”. Este pus în libertate în anul 1750. 

În 1748, Sântana primește titlul de „târg” printr-
un decret al Mariei Tereza, care s-a născut (13 mai 
1717) și a decedat la Viena ( 29 noiembrie 1780). În 
perioada 1740-1780, a fost arhiducesă a Austriei, re-
gină a Ungariei și Boemiei, mare principesă a Tran-
silvaniei. Succesorul tronului a fost � ul acesteia Io-
sif al II-lea (1780-1790). 

În 1749, Bibics � nanţează construirea primei bise-
rici catolice pentru cele 69 de familii de șvabi exis-
tente, în 1750 donând bisericii clopotul și potirul cu 
inscripţia „Donat Iac. Bibich Anno 1750”, banii pro-
venind din fundaţia familiei Bibics cu un capital de 
15000 de � orini.                                                   

Maria Tereza, prin nobilii ei, între anii 1751-1766, 
colonizează zona Sântanei cu numeroase familii de 
șvabi, care completează numărul familiilor aduse de 
contele Harruchern și Iacob Bibics.

Aceasta a ordonat autorităţilor austriece să înregis-
treze coloniștii în arhivele imperiale, dar numai pe 
aceea care erau în posesia unui act (Manumission) de 
eliberare de sarcini, eliberat de autoritatea de origine. 

În anul 1755, în apropierea bisericii catolice, în-
cep lucrările de construire a clădirii Gimnaziului 
din Sântana, care, alături de Gimnaziul din Arad, 
erau singurele școli superioare din împrejurimi. De 
acum începe să se ţină și evidenţa populaţiei germa-
ne care creștea de la an la an. La Sântana, în acest an, 
erau 1224 locuitori, iar în Comlăuș-1189, în total � -
ind 2413 locuitori români, germani, maghiari etc.

În 1767, este terminată clădirea Gimnaziului, iar 
în 1768, iobagii din Comlăuș, Cherechi, Sântana se 
plâng conducerii comitatului pentru munca grea la 
care sunt supuși, de numărul mare de zile de robo-
tă, de îngrădirea dreptului de a folosi lemnul din pă-
dure. 

În 1767, Maria Tereza reglementează, pentru po-
tolirea spiritelor, prin Urbariu „Koloniesierungspa-
tent” îndatoririle, obligaţiile și drepturile iobagilor, 
hotarele satelor, pietrele de hotar ale Sântanei

Prin aplicarea Urbariului, locuitorii din Cherechi 
(256 familii) au primit locuri noi de casă, așezarea 
făcându-se pe o vatră nouă, cu străzile, casele și in-
travilanele drepte, ca o tablă de șah, așa cum se gă-
sesc astăzi. 

Din Urbariu a� ăm că la Sântana erau 254 de fami-
lii de iobagi germani cu drept de strămutare și două 
familii de jeleri (fără pământ), mărirea sesiilor � ind 
diferită, existând păduri destul de întinse. Iobagii 
prestau zile de robotă nobilului Gheorghe Fekete, 
comite al Aradului, stăpânul domeniilor Sântanei, 
după moartea soţilor Bibics.

În anul 1777, Margareta Bibics a decedat � ind în-
mormântată în cripta Domului din Timișoara.

Cu banii lăsaţi prin testament fundaţiei, în anul 
1778, se construiește căminul (Convictul,astăzi azil 
de bătrâni) pentru cei care studiau la Gimnaziu, � ii 
de nobili

Școala din Cherechi (în� inţată în 1778) apare do-
cumentar în conscripţia școlară din anul 1779 a cir-
cumscripţiei din Șiria. Inspectorul școlar al districtu-
lui Oradea, Iacob Verner, solicitase în� inţarea de școli 
românești, printre care și a celei de la Cherechi. Școala 
funcţiona în casa parohială, avea un învăţător și 5 elevi 
care o frecventau. Contractul școlii a fost aprobat în 
1789. Elevii plăteau învăţătorului 7 creiţari.

Franz Iosif al II-lea, între 1781-1787, după moar-
tea Mariei Tereza, aduce noi coloniști, des� inţea-
ză, în 1783, Gimnaziul și Convictul din Sântana, iar 
între 1783-1784 se parcelează vatra localităţii, cu 
străzi drepte și lungi, principale și secundare ca ta-
bla de șah. 

În 1783, împăratul dă o lege prin care ţiganii tre-
buiau asimilaţi populaţiei locale. Li se interzicea 
portul tradiţional, vorbirea în limba maternă, că-
sătoria între rromi, se cerea reducerea numărului 
de muzicanţi, stăpânul locului dându-le un loc mic 
pentru agricultură pentru a-i stabiliza.

La 31 ianuarie 1784, Iosif al II-lea, printr-un de-
cret, îndepărtează călugării de la conducerea școli-
lor, locul acestora � ind luat la gimnaziu de un „di-
rector regins”(episcop, vicar ).

(Continuare în numărul viitor al ziarului)
Profesor, Gheorghe Sinescu

Ș t i a ț i  c ă . . . . . .

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 
ARAD a organizat acțiune de donare de sânge 
în data de marți, 27 iunie, începând cu ora 9,00, 
la Căminul Cultural Satu Nou. Persoanele care 
au donat sânge, au primit 7 bonuri valorice și o 
zi liberă (ziua donării).

Pentru a deveni donator de sânge trebuie înde-
plinite următoarele condiţii:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
-greutate peste 50 kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 

mmHg
-să nu � i suferit în ultimele 6 luni intervenţii 

chirurgicale
-femeile să nu � e: însărcinate, în perioada de 

lăuzie, în perioada menstruală
-să nu �  consumat grăsimi sau băuturi alcooli-

ce cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu � e sub tratament pentru diferite afec-

tiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, 
boli psihice, boli hepatice, boli endocrine.

Primăria Sântana
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Esti proaspat absolvent de liceu?
Iti doresti un job la birou 

si posibilitatea de a acumula cunostinte noi?
Iti oferim o sansa de a invata.
Ce fel de persoană căutăm?

-Să � i student sau absolvent de studii me-
dii/ superioare;

-Să ai cunoștinţe de operare PC
-Să ai capacitatea de acumulare rapidă a 

informaţiilor

-Să ai viteză și acurateţe în tehnoredactare;
-Să ai capacitate de adaptare rapidă, putere 

de concentrare și atenţie sporită la detalii
Ce presupune acest job:

-Să selectezi, să veri� ci și să introduci date 
in Excel

-Să aduci diferite completări/ modi� cări 
datelor extrase din documente

-Să validezi datele extrase din documente
Dacă ți se potrivește acest job, 

asteptam CV-ul tau!
Informatii la 0722 108 402
 sau asteptam cv-ul tau pe 
monica.morosanu@ihm.ro

Noi lucrări de asfaltare

În perioada 8 – 9 iulie 2017,  în Germania, la Ba-
zilica Sfânta Anna din Altötting, s-a desfășurat a 
58-a ediție a pelerinajului anual,  la care au partici-
pat etnici germani din mai multe țări ale Europei, 
printre care și România. 

Cu acest prilej, Fanfara Lambert Steiner și Mari-
enmädchen (Fetele Maicii Domnului) a orașului au 
fost invitați de către D-nul Josef Lutz – președinte 
de onoare al Asociației Etnicilor Germani plecați 
din Sântana-România, actualmente vicepreședinte 
al Asociației St. Gerhards-Werk Stuttgart, să par-
ticipe la slujbele religioase din cadrul evenimen-
telor. La această slujbă religioasă au luat parte mai 
multe o� cialități din România și Germania, dintre 
care îi menționăm pe D-nul Herbert Hellstern – 
secretar de stat în ministerul de interne al landului 
Baden – Wüttenberg, Germania și D-nul Erwin 
Josef Țigla, președintele Forumului Democratic 
al Germanilor din Reșița, județul Caraș-Severin, 
România.

La � nalul slujbei religioase din data de 9 iulie 
2017, publicul prezent a avut placerea de a asculta 
fanfarele reunite, respectiv Fanfara Lambert Stei-
ner din Sântana și Blaskapelle Sanktanna din Ger-
mania.  

În cadrul acestei deplasări copiii au vizitat Cas-
telul Schönbrunn din Viena, Castelul Hellbrunn 
din Salzburg, precum și orașul Budapesta, noap-
tea. Copiii au fost impresionați de tot ceea ce au 
vizitat, rămânând cu amintiri frumoase și dornici 
de o nouă vizită.

Costurile acestei deplasări au fost susținute de 
către Uniunea Diocezelor din Bonn, Germania, 
precum și de către Asociația St. Gerhards-Werk 
Stuttgart din Germania.

Este a doua deplasare în străinătate a Fanfarei 
Lambert Steiner, după cea de anul trecut când au 
ținut o reprezentație la sediul Parlamentului Euro-
pean din Bruxelles, Belgia.

Fanfara a fost constant susținută și însoțită de 

către cetățenii de onoare ai orașului Sântana, D-
nul Josef Lutz și D-nul Johann Kerner – actualul 
președinte al HOG Sântana din Germania.

Reamintim că Fanfara Lambert Steiner a orașului 
Sântana a fost reîn� ințată în anul 2014, este con-
dusă de către dirijorul Dan Miculiț și este susținută 
permanent de către Primăria Orașului Sântana și 
Asociația Valores din Neumarkt-Germania, avân-
du-l ca președinte pe D-nul Johann Kerner, cărora 
le mulțumim pentru întregul sprijin.

Este o mare cinste pentru oraș participarea fan-
farei la acest eveniment important, ocazie cu care 
le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă 
participarea la acest eveniment.

Mulțumim D-nului dirijor Dan Miculiț și soției 
Saveta Miculiț pentru implicarea constantă și ac-
tivă în pregătirea și susținerea Fanfarei Lambert 
Steiner Sântana 

Reprezentanți ai Fanfarei Lambert Steiner
Adina și Meinhard Höniges

Fanfara Lambert Steiner, în pelerinaj la Altötting, Germania

Au fost încheiate reparațiile asfaltice pe străzile din oraș. Este 
în desfășurare licitația pentru atribuirea lucrărilor de asfaltare a 
celor 10 km de străzi propuse pentru anul acesta. Au depus oferte 
patru � rme constructoare. Dacă nu vor �  contestații, către � nalul 
lunii august vor demara lucrările.  

Suntem în măsură să vă anunțăm că în sfârșit au fost rezolvate 
contestațiile pentru refacerea carosabilului pe drumul județean 
Sântana-Pâncota. Constructorul a depozitat o parte din materialul 
necesar lângă parcul din Caporal Alexa.
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Trotuare amenajate
Continuă lucrările de reabilita-

re a tronsoanelor de trotuare din 
oraș. În ultima lună au fost execu-
tate lucrări pe străzile Ghioceilor, 
1 Decembrie, Oituz, Lalelelor, I. 
L. Caragiale. 

Primăria Sântana  

KIRCHWEIH SÂNTANA  28.07 – 02.08.2017
Vineri, 28.07.2017,  la Primăria Orașului Sântana
                                          ora 20:00  –  Cântece tradiționale locale – A. Bleiziffer
Sâmbătă,29.07.2017,  la Școala cu predare în lb. germană, 
                                                ora 19:00 – 22:00  –  Concert al fanfarelor Lambert   
                                                Steiner și Original Donauschwäbischen Blaskapel
                                                le Reutlingen  care se încheie cu un gulaș organi
                                                zat  de d-nul Stefan Mayer  și echipa
Duminică, 30.07.2017, la Biserica Sfânta Anna Sântana
                                    Ora 10:00- Slujbă religioasă
                                    După amiază,  - Sărbătoarea de Kirchweih
                                                 în Parcul Katharina Ackermann 
Marți, 01.08.2017, la biserica Sfânta Anna
                                        Ora 11:00 - 25 de ani de la deschiderea căminului de 
                                        bătrâni
Miercuri, 02.08.2017, al 7-lea pelerinaj la Basilica Maria Radna din Lipo
                                                 va, jud. Arad

IHM TOTAL CONSULT
CAUTĂ:

Operator introducere date


