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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

ANIVERSARE- 25 de ani 
de la înfi ințarea căminului de bătrâni

Începând cu ziua de 28 iulie a.c., ală-
turi de comunitatea germană, orașul 
nostru a fost în sărbătoare. Pe parcur-
sul a cinci zile s-au desfășurat diverse 
activități culturale reunite sub sigla ce-
lui de-al 149-le Kirchweih. Kirchweih-
ul este una dintre cele mai importan-
te sărbători tradiţionale ale etnicilor 
germani, care marchează ziua în care 
a fost s� nţită biserica din localitate. 
Evenimentul are legătură cu data de 
26 iulie, când catolicii sărbătoresc Ziua 
S� ntei Ana,  în tradiția creștină mama 
Fecioarei Maria și bunica lui Isus Hris-
tos. Biserica catolică din Sântana poar-
tă Hramul „Sfânta Ana”. La evenimente 
participă alături de sântăneni și foști 
locuitori din Sântana, stabiliți acum în 

Germania. 
Vineri seara, în sala de festivităţi a pri-

măriei orașului, profesorul de muzică 
Anton Bleizi� er, originar din Sântana și 
fost membru al fanfarei ”Lambert Stei-
ner” a susţinut un program de cântece 
tradiţionale germane, speci� ce localită-
ţii Sântana.

Sâmbătă dimineaţa – în premieră – 
pomul de Kirchweih a fost împodobit 
în incinta parcului ”Katharina Acker-
mann”, unde în următoarea zi.s-a des-
fășurat și dansul traditional.

La orele 17:00, alaiul condus de fanfara 
“Original Donauschwäbische Blaskapel-
le” din Reutlingen-Germania a invitat 
o� cialităţile și vârstnicii din Alterheim 
Sântana, la Kirchweih.

AL 149-LEA
 KIRCHWEIH

>>> pag. 8

-Amelia, te-ai așteptat să 
câștigi acest titlu?

- Nu, deoarece practic judo-ul 
de numai un an și câteva luni. 
Ambițioasă din � re, am dorit să 
dau maximul, atât pentru mine, 
cât și pentru cei doi antrenori, 
Budiu Anamaria și Alex Ianțoc 
care au avut încredere totală în 
mine.

-Care crezi că au fost atuurile 
tale? Cum ai reușit să obții un 
rezultat atat de bun?

- Atuurile mele sunt rezistența 
� zică și forța. Am obținut acest 
rezultat luptând cu determinare 
și pasiune.

Altfel de valori
Interviu cu Amelia Paven,

campioană naţională la judo
Amelia Paven, născută în 

data de 15.06.2008 este ele-
vă în clasa a III-a A, la Liceul 
Tehnologic Stefan Hell Sântana 
și practică judo la ACS Unirea 
Sântana, � ind antrenată de 
prof. Alex Ianțoc.

Este o sportivă cu rezulta-
te excepționale, anul acesta, 
în concursul de la Baia Mare 
reușind să câștige titlul de cam-
pioană națională la copii Un-
der 10. 

>>> pag. 2

La 1 august 2017 căminul de bătrâni din Sân-
tana a aniversat 25 de ani de la în� ințare. Eve-
nimentul, foarte bine organizat, a fost onorat 
de prezența unui număr însemnat de invitați 
printre care prof. Ovidiu Ganţ - deputat al 
minorităţii germane în Parlamentul Români-
ei, Peter Dietmar Leber din partea Organiza-
ţiei Șvabilor Bănăţeni,  Dr. Johann Fernbach 
- președintele FDG din Banat, Johann Kerner, 
președintele H.O.G. Sântana însoțit de o dele-
gaţie din Germania, primarul orașului, Daniel 
Tomuța și bineînțeles conducerea căminului 
de bătrâni. 

Au mai participat membrii ai Forumului De-
mocrat German din Sântana, Arad și Timișoa-
ra, reprezentanți ai AJPIS Arad, ai Liceului Teh-
nologic ”Stefan Hell”, ai primăriei și consiliului 
local precum și persoanele asistate și personalul 
angajat al căminului de bătrâni. >>> pag. 2
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În perioada 27-30 iulie, nouă ele-
ve ale Școlii Gimnaziale ,,Sfânta 
Ana” Sântana au participat, alături 
de coordonatorul proiectului la 
nivelul județului Arad-prof. Octa-
vian Lupei și de prof. Emil Arsa, 
la o tabără de inițiere în jocul 
de oină, organizată la Bacău. La 
sfârșitul acestei perioade a avut loc 
� nala campionatului național de 
junioare III, la care județul nostru 
a fost reprezentat de echipa A.C.S. 
Univest Arad, constituită din ele-

ve ale Școlii Gimnaziale Șimand, 
pregătite de prof. Daniel Mărcuș, 
completată cu trei eleve de la Sân-
tana (Riana Răuț, Larisa Mun-
tean, Ana-Maria Tuduce). Fetele 
Aradului au reușit o performanță 
deosebită, clasându-se pe treapta a 
doua a podiumului național, după 
echipa județului Argeș, dar înain-
tea celei din Constanța, ambele cu 
tradiție în practicarea oinei.

Profesor Emil Arsa

Altfel de valori
Interviu cu Amelia Paven,

campioană naţională la judo

- Antrenamentul 
cere un efort � zic și de timp su-
plimentar, cum te descurci si cu 
scoala si cu antrenamentele? De 
cate ori pe saptamana te antre-
nezi?

- Am 4 antrenamente pe săp-
tămână și efortul � zic este uriaș 
când se întâmplă să am în aceeași 
zi activități și la alte discipline 
sportive: fotbal, dans modern și 
popular.

- Ai mai obținut si alte premii?
- Am mai obținut locul I la 

judo- la Cupa Lipovei și titlul de 
”Cel mai bun jucător al zonei V” 
la fotbal feminin, în � nala Cu-
pei Tymbark de la Reșița 2017. 
Tot în acest an, am participat la 
triatlon, unde m-am bucurat de 
locuri fruntașe.

 - Parintii te sustin?   

- Părinții mei au practicat și 
ei fotbal și handbal, la nivel de 
echipă a școlii;  așadar iubesc 
sportul și mă susțin întru totul.                      

-Ai un idol în judo? Care este 
acesta?

- Idolul și omul care a sădit 
această dragoste și pasiune pen-
tru judo este primul meu antre-
nor, sensei Budiu Anamaria.

- Ce îți place să faci în timpul 
liber?

Puținul timp liber, după școală, 
antrenamente de judo, fotbal, 
dansuri populare și sportive, en-
gleză, germană și canto popular, 
mi-l petrec cu prietenii. Îmi pla-
ce să ies în natură, să copilăresc 
alături de oamenii dragi mie, să 
înot și să joc tenis.

- Care este cel mai mare vis al 
tău?

- Știu de la mama că visul unui 
copil de a ajunge campion nu 
trebuie visat singur... Cel mai 
mare vis al meu îl voi împărtăși 
cu voi toți cei care ați fost alături 
de mine, atunci când voi �  me-
daliată cu aur la Mondiale.

Important este să � e visul meu 
și nu al părinților sau al antreno-
rilor mei. 

Copii, făuriți-vă propriile 
vise!!!!!!

Multă ba� ă și să ne vedem pe 
podium!

Viceprimar Cornel Gligor
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Viceprimar Cornel Gligor

Sântăneni pe podium!
Vicecampioane la oină

ANIVERSARE- 25 de ani 
de la înfi ințarea căminului de bătrâni

Jubileul a început cu 
o slujbă o� ciată de către Monsenio-
rul Johann Dirschl, Vicarul general 
al Episcopiei de Timișoara, alături 
de părintele paroh Ladislau Barjak 
din Sântana și părintele Zirmer Karl 
din Germania, acompaniați de co-
rul bisericii ”Sf. Anna”.

După slujba religiosă, participanții 
au vizitat căminul, s-a servit un pa-
har de șampanie după care întrea-
ga asistenţă s-a deplasat la Pizzeria 
Primo Ristorante din oraș. Aici au 
ținut alocuțiuni domnul Helmut 
Weinschrott, director al Fundaţiei 
”Adam Müller Guttenbrunn” și alţi 
invitaţi prezentați de către doamna 
Ani Macarie, conducătorul cămi-
nului de bătrâni.

Buna dispoziţie a fost susținută de 
fanfara ”Original Donauschwäbis-
che Blaskapelle” originară din 
orașul Reutlingen, Germania. 

Cabinet Primar
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În acest context am stat de vorbă cu 
doamna Ani Macarie, cea conduce activi-
tatea acestui cămin de peste 20 de ani, și 
care, cu amabilitate, ne-a răspuns la câteva 
întrebări privind ceea ce înseamnă munca 
la acest cămin de bătrâni din oraș.

-Cum a apărut ideea în� inţării acestui 
cămin și care au fost primii pași?

-În urma plecării masive a eticilor ger-
mani după 1990, foarte mulţi oameni 
vârstnici au rămas în oraș, din diverse 
motive. Unii nu au vrut să emigreze, alţii 
nu au avut copii la cine să meargă, iar alţii 
au fost deportaţi după război și au rămas 
singuri. Prin intermediul Asociaţiei de 
Asistenţă Socială a Șvabilor Sântăneni din 
Germania (AASȘS) și cu sprijinul Minis-
terului de Interne a Germaniei s-a hotărât 
în� inţarea unor cămine de bătrâni. Primul 
a fost dat în folosință la Bacova în 1991, 
apoi Sântana în 1992 si Timișoara 1994. 
Toate � ind reunite în Uniunea ”Adam 
Muller Guttenbrun”.

-Cum aţi ajuns conducătorul căminului?
-Am ţinut contabilitatea în timpul con-

strucţiei, urmând să mă angajez în iulie 
1992 în funcţia de contabil. În urma ple-
cării în Germania a conducătorului de că-
min din acea perioadă, în 1997 am preluat 
eu această atribuţie.

-Cum se susţine funcţionarea căminului?
- Din contribuţia taxelor de cămin a asis-

taţilor (80% din venituri), subvenţii de stat 
în valoare de 250 lei pe luna pentru un 
asistat, subvenţii din partea statului ger-
man, de la organizaţiile și societăţile din 
Germania primite prin Asociatia de Asis-
tenţă Socială a Șvabilor Sântăneni, diverse 
donaţii, etc.

-Câţi bene� ciari are căminul?
-În prezent, în cămin locuiesc 35 de per-

soane din totalul de 40 de locuri dispo-
nibile. Avem camere confortabile cu câte 
unul sau două paturi, unde se pot petrece 
zilele într-o ambianţă familială.

- Cum se acomodează nou veniții cu no-
ile condiții de viață?

-Un nou venit se acomodează greu. De-
pinde de om. Unii mai ușor, alţii mai greu 
pentru că resimt mai puternic dorul de 
casă.
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Domnul Josef Lutz, fost 
președinte al Asociației Germa-
nilor plecați din Sântana (HOG 
Sanktanna), ne-a trimis următoa-
rea informare legată de participa-
rea fanfarei ”Lambert Steiner” la 
pelerinajul de la Altötting, Ger-
mania, de luna trecută.

”Vreau să vă informez că in zi-
arul „Banater Post” din München 
care a apărut în 20 august se poa-
te vedea fanfara Lambert Steiner 
din Sântana la pelerinajul din 
Altötting. Ziarul are un tiraj de 
14.000 de exemplare și este citit 
de bănățeni răspândiți în lumea 
intreagă.

Totodată vreau să mentionez că 
fanfara Lambert Steiner și Mari-
enmädchen din Sântana au fost 
foarte apreciați la pelerinajul de 
la Altötting. Felicitări întregii de-
legatii Sântănene. Sunt mândru 
de consătenii noștri care merită 
respect și le doresc succes pe mai 
departe”.

”Ieri, 14 august, am primit de 
la domnul Johann Kerner ultima 
ediție a ziarului „Sântăneanul”. 
Foarte mult mi-a plăcut să citesc 

ce noutăti mai sunt în orasul meu 
natal. Din acest ziar pot a� a ce și 
când se mai sărbătoreste la Sânta-
na: Kirchweih si Maibaumfest, dar 
si ce mult fac dascăli scolii (unde 
am fost si eu elev) în decursul 
unui an școlar. Prin acest ziar sunt 
la curent cu evenimentele actuale 
și datinile ce se petrec la locul de 
bastina. Mulțumiri și respect co-
laboratorilor ziarului nostru, dar 
și harnicilor din primăria locală. 
Doresc toate cele bune consăteni-
lor noștri și colaboratorilor HOG  
din Sântana  si să auzim de bine 
in viitor.

Sănătate
 si toate cele bune!”

- Cum v-a venit ideea de a porni în 
această aventură? 

J.K – Iniţial am a� at că, acum 15 ani, un 
sântănean pe nume Johann Schwartz a 
parcurs singur, cu bicicleta, drumul din  
Germania in Sântana, România. Plăcân-
du-mi ideea i-am povestit-o colegului 
meu de serviciu, Alfred Dietmar Korzec-
zer, hotărând împreună să o transformăm 
în acţiune. 

A.D.K – Așa este. Eu și Johann am fost 
colegi de serviciu, timp de 25 de ani, în 
prezent eu � ind pensionar. Într-o pauză 
de muncă, mi-as povestit despre acest 
consătean al său și despre performanţa 
realizată și mi s-a părut o idee foarte bună 
să încercăm și noi, împreună să parcur-
gem acest traseu.

- În ce domeniu aţi lucrat/lucraţi ?
J.K – Eu m-am născut în Sântana, iar în 

anul 1984 am emigrat în Germania, în 
prezent locuiesc în localitatea Augsburg, 
lucrând ca electrician auto la compania 
Mercedes.

A.D.K. – Și eu am lucrat în cadrul ace-
leași � liale a companiei Mercedes, în ca-
litate de mecanic auto, în prezent � ind 
pensionar.

- Știu că, în cazul unor amatori, este 
oportun să � e veri� cată starea de sănă-
tate înainte de a porni într-o astfel de 
cursă. Aţi procedat și dumneavoastră la 
o astfel de veri� care?

J.K – Ocazional fac kinetoterapie dar nu 
am nicio problemă de sănătate, astfel că, 
nu am considerat necesar să obţin nicio 
con� rmare medicală.

A.D.K – Nici eu nu am făcut acest lu-
cru deoarece, am apreciat că, atât starea 
mea de sănătate, cât și condiţia � zică, îmi 
permit să pornesc, fără riscuri în această 
cursă. Spun acest lucru deoarece obișnu-
iesc să fac deseori drumul de acasă până 
la serviciu cu bicicleta, respectiv vreo 48 
de km, dus-întors. Pot aprecia că, în de-
cursul unui an, fac acest drum cu bicicle-

ta, de vreo 80-100 de ori.
- Cu ce biciclete/echipament aţi pornit 

la drum? 
J.K – Ambii am pornit la drum cu bi-

cilete obișnuite, fără echipament special, 
având doar căști de protecţie.

- În ce ritm orar aţi mers? Unde aţi dor-
mit ? Cu ce v-aţi hrănit pe parcursul zi-
lei?

J.K - În � ecare dimineaţă porneam la 
drum în intervalul orar 8:00 – 9:00. Cel 
mai lung traseu parcurs într-o zi a fost de 
115 km iar cel mai scurt de 30 km, în me-
die am cumulat zilnic circa 6 ore de stat 
pe bicicletă. În cursul zilei ne hrăneam 
doar cu batoane proteice și apă.

A.D.K - 12 nopţi au însemnat 12 locuri 
diferite de cazare. 4 nopţi le-am petrecut 
în Austria și 8 nopţi în Ungaria. Fiind în-
cepători într-ale cicloturismului, nu am 
putut anticipa cu exactitate câţi kilometri 
vom parcurge în � ecare zi și drept urma-
re, nu am făcut rezervări nicăieri. A� am 
în � ecare după-amiază unde urma să în-
noptăm.

- Vă gândiţi să parcurgeţi și alte astfel 
de trasee cu bicicleta?

J.K. – Mă bucură mult faptul că am re-
ușit această performanţă și sigur că, este 
posibil să repetăm această experienţă și 
pe o altă rută. 

A.D.K – Având în vedere că, am des-
coperit cu ocazia acestei curse, faptul că 
suntem compatibili și “la drum lung”, că 
putem să ne sincronizăm foarte ușor și să 
menţinem același ritm, respectând pro-
gramul stabilit de comun acord, cred că, 
oricând putem să ne decidem pentru o 
nouă cursă.

Vă mulţumesc pentru amabilitatea de 
a-mi acorda acest interviu, vă felicit 
pentru performanţă și vă doresc mult 
succes în tot ceea ce veţi întreprinde în 
viitor.

Anca Butar
Consilier Cabinet Primar

Din Germania în România, pe bicicletă
Pe parcursul a 14 zile (14.07.201, ora 

17:00 – 27.07.2017, ora 13:15 ), de când 
au pornit din localitatea Passau din Ger-
mania, Alfred Dietmar Korzeczer (64 
ani) și Johann Kiss (61 ani), au urmat 
cursul Dunării până la Budapesta iar 
din Budapesta catre Sântana-România 
au ales drumuri naţionale și judeţene, 
uzând de GPS și însumând un total de 
1.001 km parcurși. 

A fost un traseu istovitor, care a pus la 
grea încer care atât condiția � zică a te-
merarilor bicicliști, dar mai ales voința 
acestora de a ajunge la destinație: Sânta-
na. Iată și câteva impresii pe care le-am 
obținut de la dânșii în momentul sosirii 
la Sântana:

Foarte mult mi-a plăcut să citesc 

SVSU Sântana
vă  atrage atenția

Mare atenție la focurile de miriște!

Nu se ard tufărișurile, stuful, mi-
riștile sau vegetaţia ierboasa fără 
acceptul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului și fără 
informarea în prealabil a servici-
ilor publice pentru situaţii de ur-
genţă-conf. Legea Mediului (OUG, 
l95/2005 + L 265/2006);

După obţinerea acceptului 
(aviz) autorităţii competente de 
protecţie a mediului, arderea mi-
riștii se face cu respectarea urmă-
toarelor prevederi generale (conf. 
O.M.A. 1. nr. 579/2008):

a) condiţii meteorologice fără 
vânt;

b) parcelarea miriștii în supra-
feţe de maximum 10 ha, prin fâșii 
arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă 

de căi de comunicaţie, construc-
ţii, culturi agricole vecine, insta-
laţii, fond forestier, prin executa-
rea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai 
pe timp de zi;

e) asigurarea până la � nalizarea 
arderii a personalului de supra-
veghere și stingere a eventualelor 
incendii;

f) asigurarea, pentru suprafeţe 
de ardere mai mici de 5 ha, a sub-
stanţelor și mijloacelor de stinge-
re necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţe-
lor de ardere mai mari de 5 ha. a 
unui plug, a unei cisterne cu apă, a 
mijloacelor de tractare și a perso-
nalului de deservire;

 Persoanele care observă un in-
cendiu au obligaţia de a anunţa 
prin orice mijloc serviciile de 
urgenţă-tel.112, primarul sau 
poliţia și să ia măsuri, după po-
sibilităţile sale, pentru limitare și 
stingere a incendiului;

SVSU Sântana
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Preocuparea mea permanentă, în 
calitate de primar al orașului Sântana, 
este să găsesc soluțiile optime pentru 
asigurarea unui proces continuu de 
modernizare și progres pentru  Sân-
tana și Caporal Alexa.

Este o preocupare pe care am avut-o 
mereu,  încă din mandatul precedent 
de primar, o preocupare concretiza-
tă în investiții publice pentru comu-
nitatea noastră locală sântăneană: 
străzi asfaltate, trotuare amenajate, 
instituții publice puse la punct, rețea 
de apă și canalizare extinsă, capele 
construite, sală de sport reabilitată, 
parcuri amenajate, locuri de joacă 
pentru copii, terenuri de sport etc.

Pentru a putea realiza toate acestea, 
am avut în vedere nu doar � nanțarea 
lucrărilor din bugetul local, lucru de 
altfel imposibil, ci și  � nanțarea din 
fonduri europene, prin programe 
guvernamentale sau de la Consiliul 
Județean Arad, ceea ce s-a și întâm-
plat.

Doresc să vă asigur că voi conti-
nua să realizez un program corect de 
implementare de noi proiecte nece-
sare pentru Sântana și Caporal Ale-
xa, prin care să continuăm pe acest 
drum al dezvoltării administrative, 
sub forma îmbunătățirii condițiilor 
de urbanism și asigurarea în oraș a 
tuturor facilităților de care avem ne-
voie ca și comunitate locală.

Dacă ne uităm în urmă,  doar anul 
acesta, putem vorbi de o serie de 
investiții în oraș:

-în scurt timp se va � naliza constru-

irea noii grădinițe
-au fost realizate o serie de repa-

rații și igienizări la sala de sport și 
instituțiile școlare

- se a� ă în ultima fază a licitației mo-
dernizarea a două corpuri de clădire, 
respectiv școlile de pe strada Muncii 
și Ghioceilor

- se pregătește procedura de achiziție 
publică pentru modernizarea școlii 
de pe strada Muncii și construirea 
unei noi săli de sport la școala de pe 
strada Tudor Vladimirescu

- a fost achiziționat un nou bul-
doexcavator, necesar derulării în 
bune condiții a activităților edilitar 
gospodărești

- s-a construit capela din Caporal 
Alexa

- s-au amenajat noi trotuare și par-
cări pavate

-pe linia îmbunătățirii serviciilor 
medicale din oraș, a fost sprijinită 
deschiderea unor noi cabinete medi-
cale

- s-au întreprins o multitudine de 
acțiuni de curățenie și salubrizare a 
orașului

-au fost realizate multiple lucrări de 
reparații asfaltice pe străzile din oraș, 
urmând să demarăm execuția asfal-
tării a încă 10 km de străzi în Sântana

-au fost realizate marcaje rutiere pe 
străzile asfaltate

- s-au executat lucrări de extindere 
a canalizării și se continuă extinderea 
rețelei de canalizare

Cu alte cuvinte, continuăm pe direcția 
unei modernizări continue, durabile 
și sustenabile a orașului, lucru pe care 
ni-l dorim cu toții, fără a neglija însă 
nici viața sportivă sau culturală din 
oraș, redată, la concret, prin susținerea 
activităților sportive ( fotbal, judo, 
handbal etc) și a celor culturale.

Vă transmit tuturor gândurile mele 
bune, dorindu-mi, ca împreună, să 
ne administrăm cât mai bine, cu cât 
mai multe realizări, trăind în pace și 
armonie, pentru a avea un oraș ca o 
oază de liniște și bună înțelegere între 
oameni.

Primar, Daniel Tomuța 

Primar 
Daniel Tomuța

Fiecare proiect implementa
 reprezintă un nou pas

 în modernizarea orașului

Capela din Caporal Alexa- finalizată
Construcția capelei din Capoal Ale-

xa este rezultatul unei investiții a 
administrației locale, � ind concepută 
pentru a servi comunității din localita-
te, care acum dispune de o capelă fune-
rară modernă, conform speci� cațiilor 
tehnice solicitate.

Construcția capelei face parte din 
programul investițional cuprins în 
strategia de dezvoltare locală, anul tre-
cut reușindu-se și darea în funcțiune a 
capelei din Sântana, parohia Comlăuș, 
amblele investiții � ind necesare și utile 
comunităților locale.

Duminică, 27 august, la Capo-
ral Alexa se va se va da în folosință 
noua capelă din cimitirul satului. 
Vor participa alături de credincioși, 
o� cialitățile locale și județene, preoți 
de pe raza orașului și invitați. Vom �  
onorați de participarea ÎPS Timotei, 
episcopul Aradului. Slujba de s� nțire 
a capelei va �  precedată de către o ve-
cernie care se va o� cia la biserica din 
sat începând cu ora 16.00!

Invităm enoriașii să participe la eve-
nimentul de s� nțire a acestui lăcaș.

Noua grădiniță- aproape de finalizare
Grădinița cea nouă de pe strada 

Muncii este aproape de � nalizare. Mai 
sunt de executat doar lucrările de ame-
najare a spațiului exterior. Două tere-
nuri de joacă pavate cu dale de cauciuc 
și două terenuri de sport vor  asigura 
preșcolarilor cel mai plăcut și mo-

dern spațiu de învățământ din oraș. 
Se preconizează ca darea în folosință 
a noului edi� ciu școlar să se poată 
face înainte de începerea noului an de 
învățământ. Ministrul educației, dom-
nul Liviu Pop, și-a manifestat intenția 
de a participa la inaugurarea acestuia.

Noi trotuare amenajate în Sântana

Covor asfaltic și acostamente 
la drumul Caporal Alexa-Sântana

Peste 12 km de trotuare au fost reabilitați 
sau construiți de la zero în ultimii cinci ani. 

 Acțiunea continua lună de lună, însă pri-
măria nu poate construi în ritmul în care 
sunt înregistrate noi cereri, programul de 
modernizare trotuare � ind conceput gradu-
al, raportat la dimensiunea anuală a bugetu-
lui local. 

În ultima lună au fost construite trotuare pe 
străzile A. Vlaicu, I.L. Caragiale, iar amenaja-
rea de noi tronsoane de trotuare va continua!

Locuitorii orașului nostru și nu numai, 
au un nou motiv de bucurie: drumul 
județean 792C Sântana -Caporal Alexa 
- Pâncota este în plin proces de reabilita-
re. Tronsonul dintre Pâncota și Caporal 
Alexa a fost deja � nalizat, iar în prezent 
se execută plombări și burdușiri pe cei 
șase km dintre Sântana și Caporal Alexa. 
Urmează în scurt timp turnarea unui nou 
covor asfaltic și refacerea acostamentelor. 

Este al doilea drum județean ce intere-
sează orașul și care este reabilitat în ultimii 
doi ani. Anul trecut a fost refăcut asfaltul 
și acostamentele pe drumul județean ce 
leagă Sântana de Zimandul Nou. 

Să � e într-un ceas bun și să țină cât mai 
mult! 



CMYK
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Lună de lună, insistăm pen-
tru a atrage atenția cu privire 
la menținerea și întreținerea 
curățeniei în Sântana și Ca-
poral Alexa, deoarece, ca și 
administrație locală, depunem 
eforturi constante pentru asigu-
rarea și întreținerea curățeniei, 
lucru pe care orice cetățean de 
bună credință poate să-l obser-
ve în � ecare lună. 

Din păcate, atragem atenția 
pentru a nu știu câta oară, că 
avem și surprize neplăcute, când 
unii cetățeni nu respectă nor-
mele elementare de curățenie, 
aruncând sau depozitând diver-
se deșeuri în zone nepermise.

 Am evitat pe cât am putut 
să aplicăm sancțiuni, mergând 
pe considerentul că până la 
urmă și cei mai necivilizați, vă-
zând eforturile depuse de noi- 
administrația locală- și implicit 
sântănenii gospodari  care au 
grijă de întreținerea curățeniei, 

vor lua aceste exemple și se vor 
conforma regulilor de bună 
conviețuire, speci� ce oricărei 
comunități locale.

Cei care vor primi avertis-
mente și nu se vor conforma vor 
suporta amenzile prevăzute de 
HCL Nr 70/14.04.2008, acestea 
situându-se între 100-500 lei.

Sperăm ca eforturile noas-
tre de a avea un oraș curat și 
bine întreținut să � e aprecia-
te de către toți sântănenii și de 
aceea, ne dorim, � ind convinși 
că la fel gândesc și majoritatea 
cetățenilor orașului, să nu mai 
vedem a-runcate anapoda gu-
noaie prin șanțuri, pe pășune 
sau alte zone limitrofe drumu-
rilor, ori la intrările-ieșirile din 
oraș.

Întreținerea și menținerea 
cu-rățeniei orașului este o 
responsabilitate colectivă a 
comunității, motiv pentru care 
reamintim că proprietarii de 

case, terenuri sau spații co-
merciale, trebuie să întrețină 
proprietățile pe care le dețin cât 
și spațiile a� ate pe domeniul pu-
blic din fața proprietăților (tro-
tuare, spații verzi, șanțuri), prin 
tunderea ierbii, curățarea po-
milor, întreținerea șanțurilor și 
podețelor, adunarea deșeurilor 
dacă este cazul și au obligația de 
a nu lăsa animalele din gospo-
dărie pe domeniul public.

Dorim să readucem în atenția 
dumneavoastră necesitatea 
și obligația � ecăruia de a res-
pecta normele elementare de 
curățenie, există un program 
stabilit de colectare a guno-
iului menajer, iar atunci când 
aveți probleme în depozitarea 
unor anumite tipuri de gunoi 
rezultat din diverse activități 
gospodărești nu ezitați să ne 
cereți sprijinul.

Primăria Sântana

Întreținerea curățeniei în oraș este o responsabilitate colectivă!
Primaria Orașului Sântana

vă aduce la cunostinta faptul 
că in conformitate cu prevederile legale

 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, 
aprobată cu Legea 515/2002 ,

cad in sarcina cetățenilor anumite obligații:
a). Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le de-

tin ca proprietate sau in chirie, a anexelor gospoda-
resti, a curtilor si imprejmuirilor acestora (in special 
cositul ierbii in perioada de vara);

b). Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea ca-
rosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din 
dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care 
le folosesc;

c). Depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor 
numai in locurile special amenajate de autoritatile 
administratiei publice locale si cu respectarea progra-
mului de salubrizare (in special a nu se mai arunca 
gunoaie în zonele limitrofe);

d). Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si 
podetelor aferente proprietatii.

Urmare a celor mentionate mai sus va comunicam 
faptul ca aceste obligatii sunt valabile si pentru gospo-
dariile nelocuite a caror detinatori sunteti.

In vederea respectului de sine, a celui fata de con-
cetateni si pentru o viata armonioasa si sanatoasa, 
va rugam sa indepliniti obligatiile mentionate, in caz 
contrar ne vedem pusi in situatia de a aplica prevede-
rile legale.

Primăria Orașului Sântana

Unii învață mai greu, dar uită mai repede:
În țarcurile pentru colectarea sticlelor de plastic

nu se aruncă altceva!

Elevii Liceului Tehnologic Stefan 
Hell, au avut posibilitatea de a partici-
pa pe parcursul a 2 săptămâni, la pro-
iectul Discover, organizat de asociația 
AIESEC din Arad, în parteneriat cu 
Liceul Tehnologic Stefan Hell,  în pe-
rioada 10-21 iulie 2017. Discover este 
un proiect de educație non-forma-
lă, adresat elevilor din învățământul 
primar și gimnazial, menit să dez-

volte abilitățile personale și de lim-
ba engleză ale elevilor, aceștia deve-
nind mai comunicativi și încrezători 
în susținerea propriilor idei.
Reprezentanți din 5 țări Grecia, India, 

China, Egipt și Turcia au participat ca 
voluntari pe parcursul proiectului, care 
s-a desfășurat în Sântana, în incinta Li-
ceului Tehnologic Stefan Hell. Proiec-
tul a avut ca scop dezvoltarea gândirii 
critice a elevilor prin experiențe practi-

ce, precum și facilitarea învățării lim-
bii engleze, deoare  cursurile au fost 
desfăşurate în limba engleză. Sesi-
unile au fost susținute de voluntarii 
internaționali din țările menționate mai 
sus, copiilor fi indu-le oferită o perspec-
tivă interculturală asupra lumii printr-o 
experiență unică.
Pe parcursul acestor sesiuni, au fost 

prezenți elevi cu vârstele  între 6 și 
15 ani, aceștia fi ind împărțiți pe cate-

gorii de vârstă, participând la diver-
se activități interactive, organizate 
atât pe grupe cât și individual. Con-
cret, voluntarii au elaborat activități 
specifi ce fi ecărui nivel de pregătire 
a elevilor. Interacțiunea cu studenții 
internaționali, le-a oferit elevilor o 
nouă viziune asupra culturii altor 
țări, precum și asupra modului de 
viață al oamenilor de acolo, le-a ofe-
rit oportunitatea de a se cunoaște mai 
bine, de a învăța să interacționeze cu 
alte persoane indiferent de cultura, 
religia, culoarea pielii sau de limba 
pe care o vorbesc.   
 În cadrul acestui proiect au partici-
pat și cadrele didactice ale Liceului 
Tehnologic Stefan Hell, aceștia fi ind 
prezenți la sesiunile desfășurate pe 
parcursul celor 2 săptămâni monitori-
zând activităţile.
La fi nalul proiectului, elevii 

participanți au deprins abilități și 
cunoștințe care vor avea un efect 
pozitiv asupra viitoarelor activități 
școlare. 

Prof. Nicoleta Blidar

Proiectul Discover, la Liceului Tehnologic Stefan Hell
Activităţi extracurriculare de vacanţă

Suntem nevoiți să atragem din 
nou atenția că în țarcurile pen-
tru colectarea sticlelor de plastic 
nu se aruncă alt tip de material 
plastic, haine vechi, resturi de 
aparatură electronică și elec-
trocasnică, plase, piese uzate de 
mașini sau altfel de reziduuri 
casnice. Acestea nu sunt tombe-
roane de gunoi. Vă rugăm să ne 
sprijiniți în păstrarea curățeniei 
din jurul țarcurilor, ca o formă 
de respect pentru dumneavoas-

tră, pentru vecinii dumnea-
voastră și pentru orașul în care 
locuiți.   

În cazul în care veți �  văzut că 
abandonați pe domeniul public 
deșeuri care în mod normal tre-
buie aruncate la tomberon veți 
�  sancționat contravențional 
conform Hotărârii de Consiliu 
Local nr 70 din 14.04.2008. 

Vă mulțumim
 pentru înțelegerea acordată. 

Primăria Sântana
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Căsătoriile lunii iulie2017
CORDOŞ ALIN şi STAN RODICA ANDREA

LUŢAI ADRIAN ILIE şi TROFIN NARCISA ROZALIA
IACOB ADRIAN RADU şi TRIF ANAMARIA

BUBURUZAN DANIEL şi ZAHARIA MĂDĂLINA SORANA
MARINCA CONSTANTIN şi ŞUTICĂU FLORENTINA

TUDUREAN GHEORGHE FLORIN şi NEDELEA MARIA FLORENTINA
CONSTANTIN CLAUDIU NICOLAE şi BOZGAN PATRICIA CAMELIA

CRISTEA VICTOR CONSTANTIN şi NAGHIU DANIELA MARIA
COSTEA DRAGOŞ AURELIAN şi GOINA GEORGIANA

POPA MARIAN VALENTIN şi JURCA ADRIANA IOANA
IOANOVICI CRISTIAN şi DOROŢ LORIANA DELIA

CRISTEA CRISTIAN şi RUDENCO OLESEA
TOMOS ADRIAN şi BOTIŞ MARIA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, dorin-
du-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

VÂȘCAN AURICA
BOAR FLOREA

OSTER ANA
FERICEAN GHEORGHE

BLĂJANAR ANA
COSTEA ANA

MUSCA FLOARE
GALEA ALEXA

STRIFLER MARIA
BOAR FLORIŢA

STRĂUŢ GHEORGHE
STOICA COMLOSAN MARIA

BINDEA PAVEL

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

Acțiuni de prindere a câinilor fără stăpân.
Campania lunară de prindere a câinilor fără stăpân din Sântana a continuat și 

luna aceasta cu sprijinul Serviciului de Ecarisaj al Gospodăriei Comunale Arad. În 
data de 24.08.2017 au fost prinși și transportați la adăpostul din Arad un număr 
de 19 câini.   Zonele vizate au fost: intersecţia străzilor Muncii și Ghioceilor -1, str. 
Crișana – 1, Halta Comlăuș – 5, str. Romanţei – 3, Centru – 3, Piaţa agroalimen-
tară – 4, interecţia străzilor 1 Decembrie și Muncii – 2.  

La secretariatul primăriei puteți sesiza în continuare prezența câinilor fără stă-
pân, însă vă reamintim că această acțiune poate �  făcută doar de către personalul 
specializat al Gospodăriei Comunale Arad, care desfășoară un număr limitat de 
acțiuni în județ, la Sântana � ind prezenți doar odată pe lună.

1.  Proiect de hotărâre privind recti� carea 
bugetului local al orașului Sântana pentru 
anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind  co� nanţarea 
din bugetul orașului Sântana a proiectului 
POIM 2014-2020,,Fazarea proiectului extin-
derea și modernizarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în judeţul Arad ”. 

3.  Proiect de hotărâre privind încheierea 
convenţiei de colaborare cu DGASPC Arad.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea or-
ganigramei și a statului de funcţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Sân-
tana pentru anul 2017. 

5.  Proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al orașu-
lui Sântana, a unui teren în suprafaţă de  1819 
mp, evidenţiat în  C.F. nr. 308139 Sântana, nr. 
Cad. 308139 Sântana.

6.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea 
erorii materiale din cuprinsul HCL Nr.123 
din 16.05.2017  Art.1 și Art.2, privind trece-
rea în proprietatea privată a orașului Sânta-

na, a terenurilor a� ate în proprietatea statului 
român, amplasate pe raza orașului Sântana. 

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea di-
rectă a imobilului teren evidenţiat în C.F. nr. 
304840 Sântana, nr. cad. 304840 Sântana, în 
suprafaţă de 825 mp, către Hubner Helmut 
Romulus și soţia Hubner Elena Ramona. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică cu strigare a apartamentului 
nr.1 situat pe strada Muncii nr.72, evidenţiat 
în C.F.  nr. 301084- C1 – U1 Sântana.

9. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea orașului Sântana în cadrul programu-
lui INTERREG V-A România-Hungary, 
axa prioritară 6, promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituţii și cetăţeni 
(cooperarea instituţiilor și comunităţilor), 
prioritatea de investiţii 11/B, cu proiectul 
numit,,IMPROVE CROSS-BORDER COO-
PERATION BETWEEN PUBLIC INSTITU-
TIONS OF SANTANA-NADLAC-ELEK-
DOBOZ” și aprobarea co� nanţării acestuia.  

Cabinet primar

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

în ședință ordinară în data de 22.08.2017, 
având pe ordinea de zi următoarele:

Extras din Articolul 7 Legea 
50/1991: 

(1) Autorizaţia de construi-
re se emite pentru executarea 
lucrărilor de bază și a celor 
aferente organizării execută-
rii lucrărilor, în cel mult 30 de 
zile de la data depunerii docu-
mentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de con-
strucţii, care cuprinde, în co-
pie, următoarele documente: 

a) certi� catul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, 

a titlului asupra imobilului, te-
ren și/sau construcţii și, după 
caz, extrasul de plan cadastral 
actualizat la zi și extrasul de 
carte funciară de informare 
actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel;

c) Proiectul pentru autori-
zarea executării lucrărilor de 
construire - P.A.C., Proiectul 
pentru autorizarea execută-
rii lucrărilor de des� inţare - 
P.A.D. sau Proiectul pentru 
autorizarea organizării exe-
cuţiei lucrărilor - P.O.E.;

d) avizele și acordurile sta-
bilite prin certi� catul de 
urbanism, după caz, punc-
tul de vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului și, după caz, ac-
tul administrativ al acesteia, 
precum și acordul vecinilor, 
în situaţiile expres prevăzute 

de actele normative și regle-
mentările tehnice în vigoare;

f) dovada privind achitarea 
taxelor aferente autorizaţiei 
de construire.

(1^1) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pentru 
construcţiile reprezentând 
anexele gospodărești ale ex-
ploataţiilor agricole termenul 
de emitere a autorizaţiei de 
construire este de 15 zile de la 
data înregistrării cererii.

(6) Neînceperea lucrărilor 
ori ne� nalizarea acestora în 
termenele stabilite condu-
ce la pierderea valabilităţii 
autorizaţiei, � ind necesară 
emiterea unei noi autoriza-
ţii de construire. În situaţia 
în care caracteristicile nu se 
schimba faţă de autorizaţia 
iniţială, se va putea emite o 
noua autorizaţie de constru-
ire, fără a �  necesar un nou 
certi� cat de urbanism. 

(7) (..... n.r.) investitorul 
poate solicita autorităţii emi-
tente prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei cu cel puţin 15 
zile înaintea expirării aces-
teia. Prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei se poate acorda o 
singură dată și pentru o peri-
oadă nu mai mare de 12 luni.

(8^1) Investitorul are obli-
gaţia ca la începerea lucră-
rilor să monteze pe ampla-

samentul investiţiei, la loc 
vizibil, panoul de identi� care 
al acesteia.

(9) Autorizaţia de construire 
se emite dacă sunt îndeplini-
te cumulativ condiţiile cerute 
prin prezenta lege. Autori-
tatea emitentă a autorizaţiei 
nu este responsabilă pentru 
eventualele prejudicii ulteri-
oare cauzate de existenţa, în 
momentul emiterii actului, 
a unor litigii a� ate pe rolul 
instanţelor judecătorești pri-
vind imobilul - teren și/sau 
construcţii -, responsabilita-
tea aparţinând solicitantului.

(15) În situaţia în care în 
timpul executării lucrărilor și 
numai în perioada de valabili-
tate a autorizaţiei de constru-
ire survin modi� cări de temă 
privind lucrările de construc-
ţii autorizate, care conduc la 
necesitatea modi� cării aces-
tora, titularul are obligaţia de 
a solicita o nouă autorizaţie 
de construire, potrivit preve-
derilor prezentei legi.

(18) Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire se 
calculează potrivit legii. 

(19) Taxa pentru prelungi-
rea valabilităţii autorizaţiei 
de construire se calculează 
la 30% din valoarea iniţială a 
taxei de autorizare.

Primăria Orașului Sântana

Informații Utile Documente necesare pentru obținerea 
autorizației de construire:

Cabinet primar
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Ştiaţi că…
 În anul 1788, Ordinul piariștilor din 

Sântana este transferat la Timișoara, în imo-
bilele Convictului și Gimnaziului improvi-
zându-se un spital de campanie pentru ră-
niţii  din războiul dus de austrieci contra 
turcilor, situaţia se menţinându-se până în 
anul 1792. 

Odată cu plecarea piariștilor, în 1788, ia 
sfârșit  și activitatea educativă din Gimna-
ziu.

În anul 1789, Anton Blașcovici deţine la 
Sântana o manufactură de mătase, existând 
o plantaţie de duzi pentru materie primă și 
unde lucrau femei din Sântana, Comlăuș, 
Sânmartin, dar, după două decenii, manu-
factura și-a încheiat activitatea.

Până în anul 1790, limba o� cială în Unga-
ria și Transilvania a fost latina (între 1786, 
când la Comlăuș erau două biserici ortodo-
xe, și 1789, germana devine limbă o� cială). 
Din acest an, 1790,  când moare împăratul 
Iosif al II-lea,  limba maghiară este declara-
tă limbă o� cială, dar școlile elementare din 
localitate sunt foarte sărace, Comlăușul re-
nunţând la învăţătorul care învăţa copiii în 
limba germană. 

La Cherechi, în 1791, era învăţător Ioan 
Popovici, care a funcţionat trei ani. Salarul 
consta în 60 de � orini, 20 măji de grâu, 20 
măji de porumb, fân, lemne, carne, sare, lu-
mânări și un porc. 

La Comlăuș, era învăţătorul Marcu Pucea 
care preda într-o școală foarte veche.

În 1791, se zidește Biserica „S� nţii Arhan-
gheli Mihail și Gavril” din Cherechi.

Un incendiu de proporţii distruge în anul 
1791 imobilele din Sântana și Comlăuș, ră-
mânând doar cinci case. 

În perioada 1794-1795, seceta și foametea 
decimează populaţia din Sântana și din îm-
prejurimi, iar, în 1795, moare contele Ghe-
orghe Fekete, averea � ind moștenită de � ul 
său Ioan Fekete, un adept al iluminismului 
și al lui Voltaire, un împătimit al jocurilor 
de cărţi. Scriitorul a primit de la Fekete vo-
lume de versuri în care ridiculiza biserica și 
curtea de la Viena.    

După 1800, comitatul Arad aparţinând 
Ungariei, comitatul Zărand-Transilvaniei, 
s-au efectuat conscripţii militare, executa-
te la un interval de 20-30 de ani, care arătau 
starea materială a familiilor de iobagi.

În Comlăuș, în 1806, școala funcţiona 
cu mai mulţi învăţători, director era preo-
tul local, inspector � ind episcopul romano-
catolic, care a angajat condiţionat învăţăto-
rii pentru că aveau cunoștinţe mediocre de 
metodică.

În anul 1811, gro� i Edelspacher, care au 
locuit din 1715 și până în 1889 (moare Pe-
tru Edelspacher, ultimul membru al famili-
ei) la Șimand (aici au construit biserica ro-
mano-catolică) devin proprietarii Sântanei, 
clădirile intrând în posesia trezoreriei rega-
le, iar școala de la Cherechi era frecventată 
de 11 copii, învăţător � ind Luca Teodor. La 
Comlăuș, învăţătorul Iacob Ţucudean reu-
șise să școlarizare 34 de copii.

În anul 1815, la Comlăuș era primar Bră-

dean Pavel, parohi � ind Gheorghe și Ilie 
Popovici. Din 424 de copii recenzaţi, numai 
16 frecventau școala.

În anul școlar 1817-1818, la Comlăuș era 
învăţător Dimitrie Brădean, care școlariza 
15 elevi.

În anul 1817, în Sântana existau bresle ale 
cizmarilor, morarilor și croitorilor și, pen-
tru că românii din Comlăuș și Cherechi 
luptau împotriva tendinţelor de sârbizare, 
într-o scrisoare către Moise Nicoară, proto-
popul din Galșa, Kirilovici Gălșanul, arăta 
că preotul din Cherechi s-a opus  de a da ar-
himandritului sârb atestat că e omenos și nu 
face abuzuri.

Învăţătorii satului Cherechi erau  Milici 
Petru (1818), Suci Ioan (1819), Sas Ioan 
(1820), Stan Teodor (1821). Acesta a absol-
vit Preparandia din Arad în 1819 și era năs-
cut în sat. La Comlăuș era învăţătorul Iacob 
Popovici, care a predat între anii 1819-1928, 
director � ind preotul Nicolae Popovici. Nu-
mărul copiilor care mergeau la școală era 
între 20 și 30.

În anul școlar 1825-1826, la clasele I, II, 
III (30 elevi) din Cherechi era învăţătorul 
Mihai Gurban, iar la Comlăuș-Iacob Popo-
vici.

Între anii 1826-1882, au absolvit Prepa-
randia din Arad următorii învăţători: Mi-
hail Gurban, Budișan Ioan, Milici Petru, 
Milici Mihai, Popovici Ioan, Teodor Maris, 
Lupaș Petru, Iliuţa Constantin, Buda Simi-
on, Buda Maria.

Între 1828-1844, învăţătorul satului 
Comlăuș este Ioan Popovici, director școlar 
� ind preotul Alexandru Ardelean (1844). 
În Sântana existau 767 familii de ţărani și 
107 familii de meșteșugari.

În anul 1831, Cherechiul cerea să se men-
ţină locurile de casă iobăgești și fosta pă-
șune, să se mărească numărul sesiilor, pro-
cesul urbarial de reglementare a terenului 
Cherechiului neîncheindu-se până în 1848.

În anul 1832, la Comlăuș este impusă în-
văţarea limbii maghiare în școală.

Canalul Morilor a fost executat între anii 
1833-1840, cu remedieri până în 1850. Aco-
lo mergeau la baie sau la măcinat cereale și 
locuitori din Sântana.

În anul 1834, Cherechiul făcea parte din 
domeniul erarial și mai marii domeniului 
fac propagandă unionistă, dar locuitorii se 
opun.  Ţăranul Teodor Tălian din Cherechi 
îl acuză pe preotul Iosif Milici de la Șiria, 
care a trecut la „unire”, pentru nereguli în 
arendarea sesiunii parohiale.

Propaganda de unire este continuată de 
mai marii domeniului, câţiva locuitori ac-
ceptă, dar, la sfârșitul anului 1848, la Che-
rechi a fost o acţiune pentru lichidarea 
„unirii”.

În anul 1835, satul Cherechi avea 1595 de 
locuitori (198 case de iobagi și 100 case de 
jeleri),   majoritatea români ortodocși, care 
lucrau pământul ( în „Săliștioara” erau 12 
sesii iobăgești foarte bune, iar în „Bătătu-
ra”-20 de sesii cu pământ mai slab). Produ-
ceau ulei de in, aveau o cârciumă domenia-
lă, o școală, o biserică, preot, notar, o casă a 
comitatului.

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

Ș t i a ț i  c ă . . . . . .

Extras din Articolul 7 Legea 50/1991: 
(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lu-

crărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucră-
rilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cu-
prinde, în copie, următoarele documente: 

a) certi� catul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, te-

ren și/sau construcţii și, după caz, extrasul de plan cadastral ac-
tualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actuali-
zat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de con-
struire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea executării lucrări-
lor de des� inţare - P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea or-
ganizării execuţiei lucrărilor - P.O.E.;

d) avizele și acordurile stabilite prin certi� catul de urbanism, 
după caz, punctul de vedere al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului și, după caz, actul administrativ al aceste-
ia, precum și acordul vecinilor, în situaţiile expres prevăzute de 
actele normative și reglementările tehnice în vigoare;

f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de 
construire.

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru con-
strucţiile reprezentând anexele gospodărești ale exploataţiilor 
agricole termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 
15 zile de la data înregistrării cererii.

(6) Neînceperea lucrărilor ori ne� nalizarea acestora în terme-
nele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, � -
ind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În si-
tuaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia 
iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, fără 
a �  necesar un nou certi� cat de urbanism. 

(7) (..... n.r.) investitorul poate solicita autorităţii emitente 
prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea 
expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poa-
te acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 
12 luni.

(8^1) Investitorul are obligaţia ca la începerea lucrărilor să 
monteze pe amplasamentul investiţiei, la loc vizibil, panoul de 
identi� care al acesteia.

(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplini-
te cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea 
emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele 
prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emite-
rii actului, a unor litigii a� ate pe rolul instanţelor judecătorești 
privind imobilul - teren și/sau construcţii -, responsabilitatea 
aparţinând solicitantului.

(15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor și nu-
mai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire sur-
vin modi� cări de temă privind lucrările de construcţii autori-
zate, care conduc la necesitatea modi� cării acestora, titularul 
are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, po-
trivit prevederilor prezentei legi.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se cal-
culează potrivit legii. 

(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de con-
struire se calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de au-
torizare.

Primăria Orașului Sântana

 INFORMAȚII UTILE : 
LUCĂRI PENTRU CARE

 ESTE NECESARĂ
 AUTORIZAȚIA 

DE CONSTRUIRE/DEMOLARE:



CMYK
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Sâmbătă seara, în 
curtea școlii germane, Stefan Meyer 
- fost sântănean, actualmente sta-
bilit în Germania, la Pfungstadt 
- a pregătit un gulaș - tradiționala 
cină oferită de organizatori a� ată 
la ediția a IV-a - oferit de Walter 

Zimmermann – alt sântănean ple-
cat în Germania, cu ocazia împli-
nirii frumoasei vârste de 60 de ani. 
Dansul, muzica și buna dispoziție au 
ținut până la miezul nopţii. 

Duminică dimineața, părintele pa-
roh Ladislau Barjak împreună cu 
decanul Karl Zirmer, alături de toţi 
invitaţii speciali au primit alaiul 
de Kirchweih la casa parohială, de 
unde s-a plecat la biserica Sf. Anna. 
A urmat slujba o� ciată de decanul 
Karl Zirmer, partea muzicală � ind 
asigurată de fanfara “Original Do-
nauschwäbische Blaskapelle” și co-
rul bisericii catolice.

După masă, începând cu ora 18:00, 
Kirchweih-ul tradiţional a continuat 
în parcul ”Katharina Ackermann” 
cu dans și licitaţia buchetului de ro-
zmarin. Ziua s-a încheiat cu dans și 
voie bună la balul ţinut la pizzeria 
din Sântana.

Marţi seara la orele 20:00, preoţii 
ortodocși, catolici și pastorii neo-
protestanţi – în sunetele unui marș 
funerar, cântat de “Original Do-
nauschwäbische Blaskapelle”, au 
mers spre statuia Sf. Treimi unde 

s-a ţinut un moment de reculegere 
în amintirea strămoșilor în timpul 
căruia au sunat clopotele tuturor bi-
sericilor din Sântana,.

După momentul solemn și rugă-
ciunile ecumenice, seara a continuat 
pe scena parcului, cu un program 
intercultural susţinut de fanfa-
ra „Lambert Steiner” și ansamblul 

„Busuiocul” și s-a încheiat în jurul 
orelor 23:00, în sunetele fanfarei 
“Original Donauschwäbische Blas-
kapelle” din Reutlingen.

Ansamblul de manifestări s-a în-
cheiat miercuri, 2 august, cu pele-
rinajul la Mănăstirea Maria Radna 
din Lipova.

Marianne Helstern

AL 149-LEA KIRCHWEIH

„Busuiocul”-participare meritorie 
la concursul de folclor județean desfășurat la Olari

Sântana a fost, este și va �  un cen-
tru al culturii, păstrării și promo-
vării valorilor și tradițiilor locale. 
Este dovedit acest lucru prin pleia-
da de personalități pe care le-a dat 
comuna de-alungul timpului, prin 
varietatea și autenticitatea tradițiilor 
locale, prin modul cum acestea sunt 
păstrate și transmise din generație 
în generație. 

Avem din acest punct de vedere 
o salbă frumoasă și inegalabilă de 
tradiții care fac din Sântana un ade-
vărat centru cultural. Ne referim 
aici la zestrea dansurilor și obiceiu-
rilor populare, zestre păstrată încă 
vie prin ansamblul folcloric „Bu-
suiocul”- un ansamblu ce aparține 
tuturor sântănenilor, � ind susținut 
în activitatea sa de către Primăria 
Orașului Sântana.

Prin acest ansamblu ne putem bu-
cura azi de frumusețea tradițiilor lo-

cale, ele existând prin devotamentul 
și pasiunea unor oameni deosebiți, 
fără de care nu am putea vorbi acum 
despre formația folclorică a orașului.

Este un ansamblu recunoscut ca 
valoare de către toată lumea, dova-
dă  a acestui lucru fiind invitațiile 
pe care „Busuiocul” le primește 
pentru a participa la diverse eveni-
mente cultural-artistice din județ 
și nu numai, exemplu fiind și par-
ticiparea ansamblului la concursul 
interjudețean de folclor organizat 
la Olari în data de 4 august.

 Acolo, la aceast concurs, repre-
zentanții noștri au făcut spectacol,  au 
promovat Sântana, au adunat aplau-
ze, ne-au reprezentat cu onoare!

Este un ansamblu care deja repre-
zintă un nume rostit cu respect pe 
scena folclorică! Un nume care apa-
re tot mai des în programul pregătit 
la sărbătorile din județ!

Faptul că ansamblul „Busuiocul” 
este invitat la asemenea manifestări 
arată că are valoare, arată că oame-
nilor le place ceea ce oferă: spectacol 
folcloric autentic, complex, în care pe 
lângă dans, se promovează și cânte-
cul popular. Dacă astăzi acest nume 
a ajuns cunoscut, se datorează mun-
cii tinerilor care fac parte din an-
samblu, tineri ce și-au dedicat mare 
parte din timpul liber perfecționării 
și repetiției. Rezultatele s-au văzut 
din plin pe scenă, unde ansamblul 
reușește să impresioneze, să prezinte 
un program artistic complet.

 Trebuie felicitați și părinții care-i 
susțin pe acești copii, � indu-le alături 
de � ecare dată, încurajându-i și insu-
� ându-le dragostea pentru folclor și  
tradiții, dar și cea care a fost mereu 
lângă ansamblu, nimeni alta decât 
Rozalia Pașca, o adevărată culegătoa-
re și păstrătoare de folclor autentic și 
care a pus multă pasiune pentru ca 
formația să existe și să ajungă la ni-
velul de azi.

Profesionalism, eleganță, atitudine, 
prestanță scenică și mai presus de 
orice, spetacol folcloric unic!-astfel 
arată acum „Busuiocul”.

Ansamblul nostru s-a prezentat în 
formație completă, așa cu știm, 
concentrați asupra spectacolului, � -
ind pregătiți pentru ceea ce aveau să 
prezinte publicului. Toată lumea a fe-

licitat evoluția lor, programul artistic 
oferit privitorilor.  

Au arătat că sunt o formație autentică 
pe scena folclorică a județului Arad!

Cătălin Purice
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