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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA! O EDIȚIE DE SUCCES!

Primar
Daniel Tomuța
Dragi sântăneni,
Iată că s-au încheiat marile sărbători ale orașului nostru. După
“Ziua Satului Caporal Alexa”
din luna iunie au urmat “Zilele
Orașului Sântana”. Au fost manifestări culturale și sportive deosebite care au implicat sute de
participanţi și mii de spectatori.
Pe scenă au urcat artiști de seamă ai acestei ţări. Pentru prima
dată s-a desfășurat și un spectacol deosebit de lasere și lumini.
De fapt totul a fost o reușită,
un prilej de relaxare și distracţie pentru toate vârstele. Pentru
aceasta se cuvine să mulţumim
tuturor celor implicaţi: angajaţilor primăriei, conducerii Liceului Tehnologic și personalului implicat, consilierilor locali
(în mod special domnilor Emil
Laza și Cătălin Puia), poliţiei
orașului și sponsorilor. Fiecare
din acești factori și-a adus pro-

pria contribuţie la reușita celor
două evenimente, însă trebuie
să spun că fără sprijinul financiar al sponsorilor spectacolele nu
ar fi avut strălucirea pe care au
avut-o. Pentru aceasta ţin să le
mulţumesc în mod special și am
solicitat să fie trecuţi în paginile acestui ziar. Anul acesta a fost
doborât recordul la sumele primite din sponsorizări. S-a dovedit că printr-o bună colaborare
între instituţiile orașului, între
primărie și agenţii economici se
pot realiza lucruri frumoase în
activitatea culturală a orașului,
chiar dacă nu se mai colectează
de la cetăţeni vreo taxa pentru
cultură. Bineînţeles, și primăria
și-a adus aportul la cheltuieli
prin alocarea unei sume de la
buget. Am fi putut organiza un
spectacol și mai grandios prin
invitarea unor artiști mai celebri, prin efecte mai spectaculoase. Însă trebuie să rămânem
cu picioarele pe pământ, să nu
ne întindem mai mult decât ne
e plapuma și să gospodărim banii cu înţelepciune, fără excese,
mai ales în acest an, în care, mi-e
și jenă să mai repet că guvernul
a luat orașului o sumă atât de
mare de bani.
Primar, Daniel Tomuța

Sărbătoarea orașului Sântana din acest an a fost structurată pe trei
zile: vineri, sâmbătă și duminică, perioadă în care au avut loc o multitudine de manifestări diversificate: competiții sportive, expoziție
de animale, zi dedicată tineretului, spectacole de muzică ușoară și
folclorice, parada portului popular, decernare de premii, momente
culturale, toate acestea făcând din „Zilele Orașului Sântana” un eveniment de amploare cu ecouri în întreg județul Arad. Datorită paletei largi de activități, manifestări și spectacole pregătite cu acest prilej
și succinta noastră prezentare a acestei sărbători a tuturor sântănenilor va încerca să surprindă câte puțin din principalele momente
organizatorice, pe activități distincte.
>>> pag. 4

CLUBUL COPIILOR SÂNTANA
FACE CINSTE ORAȘULUI

O nouă porțiune de asfalt!

Începând din luna iunie locuitorii de scurt timp să intre în lucru și celelalte
pe strada T. Vladimirescu au de ce să străzi din acest program.
Primăria
fie mulţumiţi. Porţiunea de stradă cuprinsă între M. Viteazul și 1 Decembrie a fost acoperită cu primul strat
de asfalt. Strada este cuprinsă în programul de asfaltare PNDL-I, program
aflat în curs de desfășurare și care cuprinde asfaltarea mai multor tronsoane cuprinse între strazile Ghioceilor și
1 Decembrie. Carosabilul are o lăţime
de 5,5 m urmând ca la așternerea celui de al doilea strat să fie realizate și
acostamentele, 0,75 m pe fiecare parte
a drumului. Așteptăm ca în cel mai

Luna iunie și începutul lunii
iulie au fost pline de evenimente și rezultate deosebite
obţinute de elevii Clubului
Copiilor Sântana. Elevii clubului, coordonaţi de dna
Blîndu Diana au participat la
două festivaluri naţionale și
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un concurs internaţional :
- “Flori în orașul florilor”
festival naţional de dans organizat de Palatul Copiilor Timișoara unde trupa ANGELS
a ocupat loc I la categoria hiphop și loc II la dans contem>>> pag. 7
poran.
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CUPA ORAȘULUI SÂNTANA LA HANDBAL EDIȚIA A VIII-A
vari Daniela, de la A.C.S. Unirea
Santana
- Miss Cupa Orașului Sântana,
Horga Cristina, de la C.S.S Avram
Iancu Arad
- pentru întreaga activitate în
handbal: Vuscan Monica, antrenoare la C.S.S Avram Iancu Arad
și Boldor Florica, antrenoare la
C.S. Crișul Chișineu Criș
- cea mai bună pereche de arbitrii:
Tănase Tiberiu și Pașca Constantin
- pentru meciul demonstrativ, au primit diplome jucătorii ambelor echipe.
Sâmbătă, 04.07.2015, în cadrul
Zilelor Orașului Sântana, Secția
de Handbal a Asociației Clubului
Sportiv Unirea, a organizat Cupa
Orașului Sântana La Handbal, cu
sprijinul primăriei și a Liceului Tehnologic. Atmosfera de sărbătoare
a Zilelor Orașului Sântana și-a pus
amprenta și asupra competiției
sportive desfășurate în sala de sport,
cu următoarele meciuri și rezultate:
A.C.S. Unirea Santana – C.S.S
Avram Iancu Arad 28-16
A.C.S. Unirea Santana Junioare III
– C.S. Crișul Chișineu Criș 16-24
A.C.S. Unirea Santana – Colegiul Privat Arad, meci demonstra- Locul II- A.C.S. Unirea Sântana
După festivitatea de premiere,
tiv la băieți 42-28
Locul III- C.S.S Avram Iancu Arad domnul primar a invitat echipele
Joc Pentru Locul III, A.C.S. Uni- Locul IV- A.C.S. Unirea Sântana participante la o porție de gulaș.
rea Santana Junioare III – C.S.S. Junioare III.
Loturile echipelor noastre merită
Avram Iancu Arad 18-15
De asemenea, s-au premiat cu di- să fie menționate:

Joc Pentru Locul I, A.C.S. Unirea Santana – C.S. Crișul Chișineu
Criș 23-34.
Festivitatea de premiere a beneficiat de prezența și ajutorul domnului Primar ing. Daniel Tomuța,
a domnului viceprimar prof. Cornel Gligor. Echipele câștigătoare
au primit cupe și diplome, după
următorul clasament:
Locul I- C.S. Crișul Chișineu Criș
SÂNTĂNEANUL

plome, următoarele jucătoare:
- cea mai bună portăriță, Pop Iasmina, de la C.S. Crișul Chișineu Criș
- cea mai tehnică jucătoare, Belei Adelina, de la C.S.S Avram Iancu Arad
- cea mai eficientă jucătoare,
Morariu Mirela, de C.S. Crișul
Chișineu Criș
- cea mai bună conducătoare de
joc, Bilan Nicoleta, de la A.C.S.
Unirea Santana
- cea mai tânăra jucătoare, Var-

- A.C.S. Unirea Santana: Bilan
Nicoleta, Bolba Claudia, Cârciu
Larisa, Murariu Dana, Corbei
Olimpia, Weisenburger Denisa,
Boca Daiana, Roșu Denisa, Mladin Mălina, Călin Rahela.
- A.C.S. Unirea Santana Junioare
III: Tomuța Patricia, Rusu andreea, Hebean Cristina, Morgoș Mălina, Dobra Lavinia, Hexan Paula,
Trif Ligia, Varvarii Daniela, Coraș
Denisa, Dehelean Simina.
- A.C.S. Unirea Santana Seniori:

Tănase Tiberiu, Simion Petrică,
Ujoc Daniel, Ginghină Alin Ginghină Lucian, Pașca Constantin,
Oneț Marius, Neag Gabriel, Cosma
Cătălin.
La final aș vrea să mulțumesc
domnișoarei Larisa Roman pentru
design-ul diplomelor, doamnelor
Rodica Chetrariu și Monica Muscă ce au asigurat asistența medicală,
profesoarei Anca Budurisan care a
imortalizat competiția în poze și a
completat diplomele acordate, domnilor Constantin Roșca și Anton
Weber, care au avut grijă de buna
derulare a procedurilor de organizare a turneului de handbal, domnului informatician Attila Dudaș, ce a
asigurat buna funcționare a stației de
amplificarea a sălii și domnului Brița
Ioan, ce a realizat transportul echipelor la cantina Liceului Tehnologic.
Manager antrenor,
Prof. Iosef Höniges
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Sântana are vicecampioană națională la judo!
mărul de medalii câștigate, alte
cluburi din judeţ precum: Victoria
Nădlac, Sakura Ghioroc, Zerind,
Șoimii Lipova dar nu și cluburile
mari din Arad care au un cuvânt
greu de spus în această ramură
sportivă.

unei sportive de-a Alinei Dumitru.
Acești sportivi tineri au tot viitorul
înainte că să obţină rezultate și mai
frumoase, sunt talentaţi și au arătat
că se poate.“
Copiii din Sântana așteaptă cu
nerăbdare premierea strădaniei lor,
“Copiii din Sântana au iar Anamaria așteaptă copiii talentaţi și dornici de sportul de perforobținut medalii chiar sub manţă să se înscrie la de judo înceochii Alinei Dumitru”
pând cu 1 septembrie 2015.
Prof. Anamaria Budiu ne-a dePe această cale secţia de judo vrea
Acest deosebit merit i-a revenit ţară desfășurată la Târgu Mureș.
clarat că este mulţumită de rezul- să mulţumească Domnului Primar
sportivei Adriana Răuţ (foto: priMeciurile au fost multe și gre- tatele obţinute și că:”este onorabil Tomuța, Consiliului Local, Palatului
ma din stânga) din Sântana care a le, dar copii s-au mobilizat foarte pentru noi, o ramură relativ tânără
Copiilor Arad, părinţilor și copiiobţinut medalia de argint la Cam- bine și au reușit să facă faţă spora sportului, să reușim să concurăm lor, deoarece fără sprijinul celor din
pionatul Naţional desfășurat la tivilor din cluburi precum: Steaua
cu cele mai mari cluburi din ţară jur nu am fi putut reuși, „Dacă vrei
Târgu Mureș, categoria: Copii-29 București, Dinamo Brașov, Cluj,
și chiar să obţinem rezultate. De să înaintezi repede, mergi singur.
de kg.
Timișoara, Liberty Oradea, etc.
asemenea un sentiment nemaipo- Dacă vrei să ajungi departe, mergi
De asemenea pe podium s-au
De asemenea Clubul din Sân- menit am avut când o sportivă de-a împreună.” (proverb African)
clasat Cotu Cătălin și Oneţiu BogRedacția
tana a reușit să devanseze la nu- noastră a reușit să câștige împotriva
dan Rareș car au adus acasă medalii de bronz. Foarte aproape de a
urca pe podium, cu loc 5 obţinut,
au fost: Creţ Alin și Creţ Denisa.
În acest an s-au obţinut primele
medalii la campionatele naţionale
pentru orașul nostru.
Secţia de judo a A.C.S Unirea
Sântana este afiliată la Federaţia de
Judo de numai 3 ani, iar rezultatele
au început să apară și pe plan Naţional.
De menţionat este că acești sportivi, în drumul lor către marea finală, au trebuit să treacă pe rând
de faza judeţeană și de faza zonală
desfășurată la Timișoara ca mai
apoi să poată participa la faza pe

ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA!

Pe lângă numeroasele momente
culturale organizate cu ocazia zilelor orașului, a fost programat și un
mult așteptat campionat de fotbal
pe teren redus, care s-a desfășurat

sâmbătă, 04.06.2015, la stadion, și a
fost organizat de prof. Cătălin Puia.
S-au aliniat la startul competiţiei opt echipe, împărţite în două
grupe. Din grupa A au făcut par-

SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana
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Campionat de minifotbal
te: FC Semeteu, Del’Rus United,
Guangzhou și Magontec, iar grupa B a fost compusă din: Botafogo,
Napoli, Albirex și Olari. În urma
jocurilor disputate au rezultat se-

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

mifinalele: Semeteu- Napoli 4-1 și
Del’Rus United - Albirex 5-0. În
jocul pentru locurile III-IV s-au întâlnit apoi Napoli și Albirex, câștig
de cauză având ,,italienii”, scor 3-1,
iar în marea finală Del’Rus United
a învins Semeteu cu 4-1.
Iată lotul campionilor: Alin Rus,
Vlad Isopescu, Radu Stan, Iulian
Stan, Adrian Paven, Paul Negrea,
Cristian Ostaș, Markus Messer,
Bogdan Todea, Gheorghe Budrală,
Cristian Matei, managerul echipei
fiind Ioan Rus. Cel mai bun jucator
al competiţiei a fost declarat Solomon Pitic de la Semeteu. Au fost
oferite diplome tuturor echipelor
participante, iar ocupantele podiumului au primit cupe, premierea
fiind oficiată de primarul orașului
Sântana, Daniel Tomuţa.
Prof. Emil Arsa

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța
Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Conﬁanza SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA! Un triplu eveniment

Vineri 3 iulie, ora 12, în holul primăriei orașului, primarul Daniel
Tomuţa, a deschis oficial sărbătoarea “Zilelor Orașului Sântana”. Manifestarea la care au participat oficialităţile orașului și diverși invitaţi
a constat într-un triplu eveniment.
În prima parte, profesorul Gheorghe Sinescu și-a lansat volumul:
“Pompierii din Sântana, cu ajutorul Domnului, în slujba omului”,
al 6-lea din suita de cărţi dedicate
istoriei orașului. Recenzia cărţii a
fost făcută de către doamna profesoară Albina Bonţ, colegă de cancelarie cu autorul. A urmat apoi un
moment neprevăzut în programul
organizatorilor. Fostul șef al formaţiei civile de pompieri, domnul
Palfi Alexandru, a avut o intervenţie scurtă dar energică (așa cum
îi este și firea) în cadrul căreia a
oferit actualului șef SVSU- dom-

nul Vuiciu Alexandru- un topor de
intervenţie primit de dânsul cu ani
în urmă. A fost o “predare de cheie” către mai tânărul camarad.
Deși expoziţia de caricatură nu
a fost onorată cu prezenţa de către realizatorul acesteia, domnul
Simion Roman, viceprimarul orașului, prof. Cornel Gligor a făcut o
frumoasă prezentare a autorului,
ale cărui caricaturi se publică în
fiecare număr al ziarului. Tot prof.
Cornel Gligor a prezentat apoi pe
cei trei artiști fotografi ale căror fotografii au rulat pe monitorul din
holul primăriei.
Domnul Dinu Florin a primit diploma de apreciere pentru promovarea imaginii orașului în mediul
on-line ( pe pagina de facebook,
Sântana Oficial). Domnul Danca
Mihai și mai tânărul Vlad Morar
au fost premiaţi pentru fotografie

artistică.
În ultima parte și evenimentul cel
mai încărcat de emoţie l-a constituit premierea cuplurilor care au
aniversat anul acesta 50 de ani de
căsnicie. După o frumoasă slujbă
săvârșită de preotul Nicolae Rădulescu, primarul orașului, d-l Daniel
Tomuţa a înmânat fiecărei perechi
o diplomă aniversară, un buchet
de flori și un cadou financiar.
Cuplurile acestui eveniment au
fost: Draia Viorel si Maria, Cîrstea
George și Margareta, Bălan Gheorghe și Maria, Trif Pavel și Maria,
Brădicean Gheorghe și Elisabeta,
Novac Iosif și Elena, Cotu Bela și
Maria, Cighirean Corneliu și Maria, Toc Ioan și Zena, Mănaţe Simion și Iosana, Moţ Ioan și Raveca, Tighean Valerian și Eudochia,
Hârcăian Ilie și Floare, Mornăilă
Sabin și Elena, Revnic Iosif și Te-

rezia, Selegean Simion și Livia, Sităriţi Ștefan și Silvia, Negru Petru
și Maria și Todoruţ Octavian și
Floare.
Prezentatorul acestui eveniment
a dat semnalul unui “La mulţi
ani!”, iar grupul vocal “Flori de Busuioc” a susţinut un mic program
artistic. Totul s-a încheiat cu ciocnirea unui pahar de șampanie și o
poză de grup.
A fost un eveniment reușit la care
au participat peste 100 de persoane, printre care și formaţia de
pompieri, consilieri locali, dascăli
și rude ale celor aniversaţi.
Primăria orașului felicită încă o
dată, public, pe autorul cărţii, pe
artiștii fotografi și cuplurile care au
răzbit 50 de ani împreună.
Redacția

ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA! Expoziție de animale

Dimineaţa zilei de duminică, 5
iulie, în cea de-a treia zi a „Zilelor
Orașului”, în parcul de lângă Detatex a fost organizată o expoziţie de
animale și păsări. Peste 75 de participanţi au prezentat exponate de-

osebit de valoroase, cea mai numeroasă categorie fiind reprezentată
de diversele rase de câini. S-au mai
putut admira găini de rasă grea
Brahma și Cochinchina, porumbei, raţe, purcei vietnamezi, iepuri,

oi, vaci și cai. Cele mai scumpe exponate prezente în parc au fost caii
de rasă a căror valoare estimativă
se ridică la 7-8000 de euro bucata.
Primăria cu ajutorul sponsorilor a
asigurat condiţiile necesare bunei
desfășurări a expoziţiei și a oferit
participanţilor diplome și câte un
cadou.
Se poate spune că în ciuda căldurii evenimentul a avut un real
succes, vizitatorii fiind încântaţi de
frumuseţea animalelor expuse. Cu te tuturor celor care au participat
acest prilej Primăria Orașului Sân- la acest frumos eveniment.
Constantin Suciu
tana și Consiliul Local, mulţumeș-
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ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA! Seara tineretului

Interviu cu Simona Trif
MISS SÂNTANA 2015

Sâmbătă, 04.07.2015, începând cu orele
19:30, tineretul din Sântana și nu numai,
a avut parte de un spectacol care a cuprins dans, muzică, demonstraţii sportive, modeling și concursul Miss Sântana
2015. Au participat: formaţia de majorete a orașului Sântana, trupa Dancing
Rainbow și trupa The Best Aerobic, trupele Angels și mini Angels, trupa X Style
din Arad, Ricardo Caria împreuna cu
trupa D-Cent, formaţia de muzică medievală Lupus Dacus, formată exclusiv din
gândul la Rio și al său carnaval.
arădeni și mult așteptata Andreea Bălan.
Asociaţia Angels Events, reprezentată
Cântăreaţa și echipa sa au susţinut un
de Adela Răuţ, le-a pus în lumina reflecspectacol de excepţie, mișcările și ţinuta
toarelor pe cele mai frumoase fete din
acestora trimiţându-i pe cei prezenţi cu
oraș, concurente la titlul de Miss Sântana. Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Orașului, în data de 4 iulie, în curtea Școlii Generale „Sfânta Ana”. După
clasicele probe de foc, cum ar fi defilările în costume de baie și rochii de seară,
respectiv proba de cultură generală, s-a
aflat și cine a luat coronița mult râvnită și
titlul de Miss Sântana 2015: se numește
Simona Trif și ea a intrat automat în finala concursului județean Miss Arad
2015. De asemena și concurenta clasată
pe locul II la Miss Sântana 2015, Cosmina Andrieș, este deja calificată în finala
Miss Arad 2015.
Felicitări tuturor participantelor și mult
succes mai departe.
Inspector, Rozalia Pașca
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Pentru început poți să
ne spui câteva lucruri
despre ține?
Mă numesc Trif Simona, am 16 ani, sunt
elevă în clasa a XI B ,la
Liceul Tehnologic Sântana, fac parte din zodia
săgetator și sunt o fire
energică.
Care crezi că a fost
atuul tău cu care ai
câștigat Miss Santana?
Eu cred că atuul meu
datorită căruia am câștigat acest concurs, a
fost încrederea în mine
și numărul mare de
susținători.
Consideri că a fost grea competiția pentru locul I ?
A fost o competiţie destul de grea, deoarece toate fetele au fost frumoase și de asemenea fiecare avea câte
o șansă pentru locul 1.
Ce hobby-uri ai?
Îmi place atât dansul modern cât și cel popular,
sportul și plimbările prin care mă relaxez.
Ce apreciezi cel mai mult la un om și ce nu?
Cel mai mult apreciez la o persoana onestitatea și
sinceritatea, iar ceea ce nu apreciez este minciuna și
„persoanele cu două feţe „.
Ce înseamnă Sântana pentru tine?
Sântana este orașul în care am crescut și în care am
petrecut cei mai frumoși ani din copilărie, de asemena Sântana înseamna pentru mine un oraș primitor
unde mă voi întoarce mereu cu bucurie.
Crezi că o lume condusă de femei ar fi mai bună?
O lume condusă de femei nu ar fi neaparat o lume
mai bună, dar de multe ori o femeie poate avea o putere de convingere mai mare. Cred însă că o lume în
care femeia și bărbatul ar fi consideraţi egali ar fi o
lume mult mai bună.
Mulțumesc pentru timpul acordat, în final vrei să le
transmiți un mesaj cititorilor noștri?
Cititorilor mei sântăneni aș vrea să le transmit multă
sănătate și bucurii în viață. Iar în final vreau să îi rog
să aibă încredere în mine deoarece nu îi voi dezamăgi
la competiţia Miss Arad 2015 si sa fie mândri că reprezint Sântana cu multă fală.
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Căsătoriile lunii iunie 2015

BULC MIHAI ȘI LASZLO CRISTINA- GABRIELA
BLIDIȘEL IOAN- MARIUS ȘI IONESCU DANA- LUCIANA
LAZEA CONSTANTIN ȘI SELEGEAN LAVINIA- IOANA
FARCAȘ ANDREI ȘI KOVACS ERIKA
ROTARU ANDREI ȘI FARCAȘ ANGELICA
BOGOS GHEORGHE ȘI ONIGA IOANA- ROXANA
PALCU CĂLIN- CONSTANTIN ȘI BORZA ADINA- ALEXANDRA
DUMITREAN NICOLAE- DANIEL ȘI MARTIN MARGARETA- RUXANDRA
LEUCUŢA SERGIU- CIPRIAN ȘI PALCU CORINA- MARIANA

Mă bucur când văd astfel de cupluri frumoase și-au unit destinele în luna iunie, punând bazele unor noi familii. Le doresc acestora
să aibă parte de o viață fericită împreună.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

SÂNTĂNEANUL

Din activitatea Consiliului Local

Consiliul Local al orașului Sântana s-a
întrunit în ședinţă ordinară în data de
16.06.2015 și în ședinţă extraordinară
în data de 23.06.2015, având pe ordinea
de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Sântana pe anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și de organizare a
aparatului de specialitate al primarului
din cadrul Primăriei Orașului Sântana
pentru anul 2015.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și de organizare a
aparatului de specialitate al primarului
din cadrul Primăriei orașului Sântana
pentru anul 2015.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitaţie publică a
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clădirilor și terenului aferent din orașul
Sântana, strada Muncii, nr. 53A, judeţul
Arad.
5. Proiect de hotărâre de aprobare a
revocării hcl nr. 69/07.04.2015 cu privire la majorarea capitalului social al S.C.
Primvest Consult SRL.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
Primvest Consult SRL.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a
contractelor de rate aferente cumpărării
locuinţelor în baza Legii nr. 112/1995.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţei de pajiste pentru care
Consiliul local Sântana depune cerere
unică de plată în anul 2015.
Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

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

Noul proiect de asfaltare întârziat
În data de 23 aprilie 2015, s-a
desfășurat licitaţia pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de
lucrări pentru asfaltarea a 6,738 km
de străzi altele decăt cele cuprinse
în PNDL. În proiect sunt cuprinse:
strada Aradului, strada Bistritei,
strada Oituz, strada Mihai Viteazul,
strada Lucian Blaga, strada Unirii,
strada Garofitei, strada Dudului,
strada Lalelelor, strada Liliacului,

strada Avram Iancu si strada Zefirului”. În data de 7 iulie a fost depusă
o contestaţie împotriva rezultatului
licitaţiei, ceea ce va duce la întârzierea lucrărilor cu aproximativ o lună
de zile, timp necesar Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru emiterea unei decizii.
Proiectul se întinde pe durata a doi
ani, prin urmare nu toate străzile de
mai sus vor fi asfaltate anul acesta.

Primul câştigător din Sântana

După cum se știe, începând din luna aprilie benzinăria Lucky oferă un premiu
lunar de 50 l de combustibil
pentru unul din cei care alimentează de minim 150 lei.
În primele două luni norocul a surâs doamnei Pall
Mariana din Zimandul-nou
TELEFOANE UTILE
În caz de avarie, mai jos
veţi regăsi o listă cu telefoane utile.

Compania de Apă Arad
– 0257 - 462138 (Uzina de
Apă Sântana-inclusiv pro-

și domnului Traian Tăran
din Șimand. În luna iunie în
sfârșit, a câștigat și un sântănean. Este vorba de domnul
Muscă Octavian. Pe această
cale îi transmitem felicitări
și dorim tuturor celor care
vor participa de acum înainte mult noroc!

blemele legate de canalizare)
sau 0372-782686 (dispecerat
Arad)
Enel Distribuţie Banat –
0257-929 (becuri arse- 0257462082)
E-ON Gaz – 0800 800 928

COMEMORĂRI
ȘTRENGAR FLOARE
TEUBER IOSIF
SAS FLOARE
BERLAN IOAN

CANTEA ANETA
MIHIȘ CORNEL

HELLSTERN MIHAI

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în luna precedentă.. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța
SÂNTĂNEANUL

Ne aflăm în anotimpul cald, propice
pentru scăldat și adunarea vegetaţiei
uscate rezultată din salubrizare sau alte
lucrări pe terenurile agricole și gospodăriile cetăţenești. Vă reamintim că arderea acestor deșeuri vegetale, mai ales
în perioadele caniculare, constituie o
activitate cu risc ridicat de producere a
incendiilor. Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol
viaţa, sănatatea și bunurile persoanelor
vă aducem la cunoștiinţă următoarele
măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere
la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri
cu pericol de incendiu și pe timp de
vânt este interzisã;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale
combustibile se face în locuri special
amenajate ori pe terenuri pregãtite,
cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului
la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum
și stingerea jarului dupã terminarea
activitãţii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţã
de locurile cu pericol de explozie: gaze

și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã
de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat și
asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;
• Arderea vegetaţiei uscate se executã
numai pe baza permisului de lucru cu
foc acordat in urma intocmirii documentatiei prealabile de catre Garda de
Mediu.
Încălcarea prevederilor cu privire
la focul deschis, susmenţionate precum și nesesizarea acestor încălcări
autorităților abilitate (poliţie, pompierii Sântana), atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele
normative în vigoare.

Centrul cultural judeţean Arad în colaborare cu Primăria Orașului Sântana,
organizează și în acest an cursurile școlii de vară. Din modulele propuse, un
număr suficient de mare de copii s-au
înscris la : dans modern, dans popular,
teatru, pictură și fotografie. Vârsta de la
care se pot înscrie copiii este de la 8 la
18 ani. Programul stabilit pentru acest
an de profesorii care vor ţine cursurile a
fost următorul : în perioada 6-17 iulie

s-a desfășurat modulul de dans modern,
unde au participat un număr de 30 de
copii, în peroada 13- 17 iulie s-a desfășurat modulul de teatru, unde au participar 15 copii, iar din 14 iulie a început
modulul de fotografie, care se va desfășura în fiecare marţi, timp de o lună, la
Căminul Cultural din Satu-Nou.
În perioada următoare urmează să se
desfășoare modulele de pictură (4-10
august) și dans popular (4- 11 august).

Şcoala de vară la Sântana

IULIE 2015

BACALAUREAT 2015,
LICEUL TEHNOLOGIC SÂNTANA:

În cadrul Liceului Tehnologic
Sântana au participat anul acesta
la examenul de Bacalaureat 104
elevi (121 înscriși din care 17 neprezentaţi) iar 56 dintre aceștia
au reușit să treacă examenul, liceul sântănean obţinând astfel cele
mai bune rezultate din 2010 până
în prezent, așadar, promovabilitatea fiind de peste 50%.
Cele mai bune medii înregistrate anul acesta aparţin următorilor
elevi: Buda Denisa - 9,75; Vlașin
Alexandra - 9,35; Badea Raul 9,33; Șuticău Estera - 9,16; Samoilă Florina - 9,11; Bătrân Georgiana - 9,00, drept pentru care merită

felicitări, fiind demni de respect și
apreciere. Asta nu înseamnă însă
că efortul celorlalţi elevi care au
promovat examenul nu este de
apreciat.
Marile merite sunt ale elevilor
sântăneni dar trebuie menţionată
aici, de asemenea, munca pe care
profesorii au depus-o împreună
cu aceștia pentru a obţine asemenea performanţe. Profesorii care
au pregătit anul acesta elevii pentru examenul de Bacalaureat, probele scrise, sunt: Belei Camelia,
Bichiș Olga, Claiciu Liviu (limba
și literatura română), Căruntu
Mircea, Creţ Viorica (matemati-

Primăria, bat-o vina!
Cam demult în ţara noastră
O-florit democraţia
Și-așteptăm ca orice lucru
Să ni-l facă Primăria.
- Domnu preot!
Credincioșii nu ascultă liturghia
Nu ne predicaţi vreo pildă?
- Nu, s-o facă Primăria.
- Domn Direcor!
Nici copiii nu învaţă geografie.
Ce s-o fi întâmplat la școală?
- Să-i înveţe, Primăria.
- Domnu doctor!
Cetăţenii vă reclamă doctoria.
N-are cine da injecţii.
- Să le deie, Primăria.
- Bace Gheorghe a Ilenei,
Ţi se-nburdă coșmeria
Pune și mata o proptă!
- Nu! S-o pună Primăria.
- Gardu ăsta e cam rupt
N-are cine să-l repare
Hai să-l facem!
- Ba, să-l facă Primăria.
- Și la Casa comunală,
Ţâgla o spart-o vijelia.
Hai să punem altă ţâglă!
- Ba! S-o pună Primăria

- Pe pășune, spii și tufe
Și tot crește dudăria
Hai să curăţăm pășunea!
- Ba, să meargă Primăria!
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CELE MAI BUNE REZULTATE
DIN ULTIMII 5 ANI

că), Musca Dinorel, Geoldeș Ioan
(istorie), Pantea Cornelia, Tudose
Cristian (geografie), Moroc Cătălina (biologie).
În calitate de profesor, urmărind
și comparând rezultatele obţinute
de către elevii școlii noastre în ultimii ani, am ajuns la concluzia că
mentalitatea acestora s-a schimbat. Daca acum câţiva ani cei mai
mulţi dintre ei credeau că nu pot
face faţă unei asemenea provocări, acum sunt mult mai încrezători însă principalul atu pe care
l-au obţinut de-a lungul timpului
este munca și perseverenţa. Elevii
școlii nostre au înţeles că un astfel

de examen se obţine doar prin voinţă, seriozitate și învăţătură.
Profesorii Liceului Tehnologic
Sântana sunt foarte mândri de
toţi elevii care au reușit să obţină examenul de Bacalaureat anul
acesta, felicitându-i și dorindu-le
multe împliniri pe mai departe.
De asemenea, le ţinem pumnii
celor care nu au reușit să promoveze examenul în prima sesiune,
aceștia mai având o șansă în cea
de-a doua sesiune, programată în
luna august. Mult succes tuturor!
Prof. Camelia Belei

CLUBUL COPIILOR SÂNTANA
FACE CINSTE ORAȘULUI

- Trăbă o fântână nouă,
Șanţuri, poduri, bicărie.
Năzăliile îs rupte.
- Să le facă, Primăria.
- Dragi săteni, de ani de zile,
Îi stricată băcănia,
Trebuie să facem alta.
- Să o facă Primăria.
- Oameni buni, îi plină vară
Nu gătăm sifonăria.
Mai avem puţin de lucru.
- Să o gate Primăria.
- Consăteni, știţi foarte bine
Că deschidem frizerie.
Cine știe ca să tundă?
- Să ne tundă Primăria.
Poezia a fost recitată
de elevul Pamfiloiu Ioan
Alexandru, în cadrul Zilelor Orașului Sântana,
poezie cu care acesta a
obţinut locul II la Festivalul Internaţional “THEATRUM MUNDI”- 2014secţiunea MONOLOG.

>>> pag. 4 - “Teatrix” concurs

naţional de interpretare teatrală și
eseuri organizat de Palatul Copiilor
Arad unde Blîndu Mara a obţinut
loc I, Florea Larisa și Borteș Flavia
au obţinut loc II, Trif Paul și Ursache
Răzvan au ocupat loc III. Participanţii și-au prezentat opinia în format
power point și discurs liber pe tema
discriminării precum și un d-beat pe
tema prevenirii consumului de droguri. Concursul s-a dovedit a fi o reușită pentru elevii noștri.

- “Culorile Mureșului” concurs internaţional de creaţie literară, artă fotografică și pictură. organizat de Palatul Copiilor Arad, de unde Corban
Alexandra și Florea Larisa s-au întors
cu loc II la secţiunea creaţie literară.
Le mulţumim elevilor și profesorilor
care au muncit în echipă și au dovedit că seriozitatea și perseverenţa dau
roade.
Vacanţă plăcută!!!!
Prof. Diana Blîndu

Cumpără Fereastra Eco, în perioada 01 iunie- 31 august 2015 și poţi câștiga o vacanţă în Delta Dunării.
Punem la bătaie lunar un sejur la Pensiunea Ancora (masă + cazare).
NOU: de acum primești la fiecare fereastră cumpărată câte un talon de participare la Tombolă.
SUPER OFERTA VERII: 24% REDUCERE (contravaloarea TVA) + 10% REDUCERE pentru plata cash la semnarea contractului.
Sticlă cu control solar 4S Evolution la preţ de LowE
DETALII ÎN SHOWROOM-URI
Sântana, str. Mihai Viteazu, nr. 20, jud. Arad
Tel.: 0257.463.232 ; 0730.643.468

Vino în echipa AVON și te vei bucura de - participarea la concursuri și competiții;
beneficiile de a face parte din cea mai mare - șansa de a promova rapid la conducerea
unei echipe;
companie de vânzări din România:
- reduceri de până la 40% din valoarea co- - aveti permanent sprijinul unui coordonator de vânzări.
menzilor;
- livrarea produselor la domiciliu în 48 ore;
CADOURI - ÎNCEPÂND CU PRIMA COMANDĂ.
- puteți plasa comenzile online;
Vei fi deținător de card (unicul card parfu- produse cadou în fiecare lună;
mat de pe piață) care îți va aduce numeroaSÂNTĂNEANUL

SÂNTĂNEANUL

se beneficii atât la cumpărăturile AVON, cât
și la alte cumpărături și va funcționa ca și o
ASIGURARE MEDICALĂ .
Ai șansa unui câștig suplimentar și chiar
mai mult.
Pentru comenzi sau înscrieri sună sau trimite sms la 0740755297 și vei fi contactat în cel
mai scurt timp.
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SÂNTĂNEANUL
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ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA! Spectacol de muzică populară
Sponsorii Zilelor
Orașului Sântana

Duminică, 5 iulie s-a încheiat seria de manifestări programate în cele trei zile de sărbătoare a
orașului.
Festivitatea a început la orele 18 în faţa primăriei,
cu o paradă a portului popular. La paradă au participat formaţiile de dansuri populare din Sântana,
Șimand și invitaţii noștri din Mioveni- Argeș, alături de formaţia de tineret a ansamblului Busuiocul Sântana, reprezentanţi ai conducerii primăriei,
consiliul local și invitaţi. Coloana a parcurs pe jos
distanţa până la terenul de sport al școlii. Spectacolul artistic s-a încheiat târziu în noapte și a reușit
să adune un public impresionant și iubitor de folclor. În deschidere au participat tinerii instrumentiști ai ansamblului Busuiocul Sântana și Șimand.
Au fost prezenţi la spectacolul nostru și dansatori
de la secţia cu predare în limba germană a Școlii
Gimnaziale “Sf Ana”, formaţia de dansuri Garofiţa
din Șimand, ansamblul Busuiocul, ansamblul Cununita al U.V.V.G. Arad și ansamblul folcloric Plai
de dor din Mioveni, judetulArges. Au încântat publicul cu frumoasele lor melodii populare tinerele

interprete, laureate ale concursului Floricele din
Sântana, reunite în două grupuri vocale ,,Flori de
busuioc” (Sara Dulovecz, Dărău Naiana, Pag Andreea, Riana Răuţ alături de Florina Dărău, Mădălina Hoza, Luana Budiu, Andreea Pătrugan, Lavinia Borteș, Andreea Proţiuc, Giorgiana Lipovan,
Mihaela Boda și Roberta Lup). Formaţiile care au
participat la spectacol au fost următoarele: Formaţia condusă de Gheorghe Mateș, formaţia Pro Music, formatia condusă de Dorin Roman și formaţia
General Music. Interpreţii din localitate pregatesc
an de an cele mai frumoase melodii pentru publicul sântănean interpretate de Nicoleta Buburuzan,
Flavia Roman, Mara Vlad, Lenghel Orban, Adina
Lup, Pavel Cighirean, Călin Timis și Paula Pașca.
Au mai participat și interpreţi invitaţi în spectacolul nostru: Radu Barbura, Maricica Mihoianu,
Monica Groza, Gabi Bârsăuan, Laurenţiu Lazăr,
Ionuţ Langa, Claudia Ionaș, Stana Stepănescu și
Diana Selagea. Spectacolul a fost prezentat de actorul Ionel Bulbuc și s-a încheiat cu un frumos foc
de artificii.

SC. ARGACOMP STUDIO S.R.L, SC.
AUTOTRADING S.R.L, SC. AGRODEP
S.R.L., SC. NELL COMPANY S.R.L, SC.
SILMAR PROD S.R.L., SC. SCHUETZAGRA IMPEX S.R.L., SC. JOSTIN AGRARA
S.R.L., SC. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R.L, SC. ELEKTROKONTAKT
S.R.L., SC. NUŢU SERVICE S.R.L., DOMNUL BUDIU SIMION, I.I MAZARCU
CONSTRUCT, IF. LIOV NEAMŢ SANTANA, S.A. ROMGERA, I.I. BUDIU LUCIAN
S.R.L., I.I.NICOARĂ ȘTEFAN, P.F. BRAD
OLTIŢA, SC.PASAGER S.R.L, SC. NEWSAR PRESS S.R.L, SC. SILENTIUM AETERNUM S.R.L., SC. VIKY FAMILY S.R.L.,
SC. ECO STRUCTURI S.R.L., SC. COOPERATIVA DE CONSUM SANTANA, SC.
AGROINDIMPEX S.R.L. CURTICI, SC. SORIN & ADEPLAST S.R.L., SC. SOVIANDIA
S.R.L., SC. SCD VIT TRACELINE S.R.L, SC.
GENOR S.R.L, SC. G & INVEST S.R.L, SC.
DAN & NIK S.R.L, SC. CONFIANZA S.R.L,
I.I. BARANI OVIDIU, P.F WUHINGER
RENATE, I.I. TRIF CRISTIAN, SC. BERDI
TOPCAD S.R.L, SC. DRAKAR NOIR DISTRIBUTION SRL, SC. CLEANING AGRO
S.R.L, CABINET INDIVIDUAL AVOCAT
ARDELEAN TEODORA, SC. INTERMED
UTILAJ S.R.L, SC PROFI TOP&CAD SRL,
SC. ZAMI & CO CONSTRUCT AGREGATE S.R.L, SC. MAGONTEC S.R.L, SC.
VETERINAR MURISERV S.R.L, SC. PAV
& RED CHEIA CONSTRUCT S.R.L, SC.
DRUM EXPERT S.R.L, BANCA TRANSILVANIA, SC. PROFI ROM FOOD S.R.L, SC
LA CUPTORUL VRĂJIT S.R.L, SC. SILMAR
PROD S.R.L, SC. RALUCIP IMOBILIARE &
DEVELOPMENT S.R.L.
Mulțumim tuturor sponsorilor pentru
ajutorul acordat în organizarea zilelor
de sărbătoare ale orașului Sântana.
Primăria Sântana

Întâlnire a sântănenilor cu Stefan Hell

A 18-a întâlnire a sântânenilor la Göppingen (04.07.2015)
a fost onorată de prezenţa unui
sântânean cunoscut în toată lumea. Este vorba de prof. dr. Stefan Hell, cel care la finele anului

trecut a obţinut premiul Nobel
pentru chimie. Bucuria întâlnirii
cu sântânenii, foști dascăli, colegi de clasă, vecini și prieteni a
fost foarte mare. A participat și
primarul orașului Göppingen,

domnul Guido Till. Cu această
ocazie conducerea HOG Sanktanna l-a onorat cu medalia
„Jubiläumsmedaille in Silber mit
der Nr. 99”, cea mai înaltă distincţie a HOG Sântana. După
două ore petrecute la Göppingen
a plecat către casă în Göttingen
la familia lui, care s-a întregit cu
încă un băiat pe care îl cheamă
Benjamin – Wolfgang.
Între 22- 27 iunie 2015 consăteanul nostru Stefan Hell a participat la o întâlnire cu premiaţii
Nobel, întâlnire ce a avut loc la
Lindau am Bodensee, la invitaţia
președintelui Germaniei, domnul Joachim Gauck. Cu această
ocazie, Stefan Hell a dat intervi-

SÂNTĂNEANUL
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uri la diferite ziare, la televiziunea germană și a ţinut două referate.
În data de 3 septembrie 2015,
domnul Hell este invitat de către
presedintele României, domnul
Klaus Johannis, iar după această
întâlnire va fi prezent în ClujNapoca, pentru a primi titlul de
dr. honoris causa al Universităţii
“Babes-Bolyai”.
Spre cinstea orașului nostru, în
luna mai 2016, domnul Prof. Dr.
Stefan W. Hell va veni la Sântana
pentru a participa la ceremonia
prin care școala în care a învăţat în clasele I-VIII va primi numele lui iar primăria orașului îi
va vonferi titlul de cetăţean de
onoare. Îl așteptăm cu drag.
Josef Lutz

