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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Ziua Eroilor la  Sântana

Dragi concetățeni,
Vă mulțumesc pentru votul de în-

credere pe care mi l-ați acordat și la 
aceste alegeri locale ce au avut loc 
pe data de 5 iunie.

Votul dumneavoastră este o mare 
onoare pentru mine, arătându-mi 
că munca mea din acești ani de 
când ocup poziția de primar a fost 
apreciată.

Așa cum mereu am căutat să gă-

sesc cele mai bune soluții pentru a 
implementa în oraș proiecte nece-
sare și utile de modernizare, așa și 
în acest nou mandat, vă garantez că 
împreună cu consilierii locali vom 
face tot ce putem pentru continua-
rea dezvoltării orașului Sântana și a 
localității Caporal Alexa.

Sper ca și în următorii patru ani 
să avem o conjunctură favorabilă 
progresului orașului, după cum am 
avut și în acest mandat care a trecut 
și să obținem noi linii de � nanțare 
pentru proiectele pe care le avem în 
vedere.

Din punct de vedere administra-
tiv, vom continua să ne implicăm 
cu toate resursele în rezolvarea 
problemelor existente, printr-un 
mod de administrare îndreptat că-
tre cetățeni, o administrație corectă 
și realistă, spre binele comunității 
noastre locale.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Primar Daniel Tomuța

Daniel Tomuța, reales primar 
al orașului Sântana!

Primar 
Daniel Tomuța

Un nou Consiliu Local

Ședința de constituire a noului 
consiliu local s-a desfășurat joi, 23 
iunie în sala de ședințe a primăriei. 
Din partea prefecturii a participat 
subprefectul Florentina Horgea, 
care a procedat la deschiderea o� -
cială a lucrărilor iar apoi a predat 
ștafeta pentru a conduce ședința 
celui mai vârstnic consilier, dom-
nul Iosif Stan și celor mai tineri 
doi consilieri, domnii Veniamin 
Geoldeș și Claudius Honiges. A ur-
mat alegerea comisiei de validare, 
validarea mandatelor consilierilor 
locali și depunerea jurământului 

de către aceștia. A fost ales și pri-
mul președinte de ședinţă pentru o 
perioadă de trei luni, în persoana 
domnului Iosif Stan. Următorul 
punct al ședinței a fost alegerea 
viceprimarului. Au fost făcute pa-
tru nominalizări, în ordine: Cornel 
Gligor, Dinorel Muscă, Claudius 
Honiges și Cătălin Puia, ultimul 
declinând propunerea făcută de 
către reprezentanții PSD.  În urma 
votului secret domnul Cornel Gli-
gor a fost reales în funcția de vice-
primar pentru următorul mandat.

Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) 
s-a sărbătorit și în acest an cu mare 
fast și solemnitate în oraș, ca de � eca-
re dată, momentul de sărbătoare � ind 
marcat prin festivități speci� ce.

Așadar, a fost o zi în care bisericile 
ortodoxe au îmbrăcat straie de sărbă-
toare (putem spune), cinstind așa cum 

se cuvine această mare sărbătoare, cu 
dublă semni� cație: Înălțarea Domnu-
lui și Ziua Eroilor.

Sărbătorită la 40 de zile de la Învierea 
Domnului, Înălţarea Mântuitorului Ii-
sus Hristos la ceruri a fost decretată de 
către biserica ortodoxă și ziua de săr-
bătorire a eroilor.

> pag.4Sommerfest 
Serbarea de vară a secției germane

În pragul vacanței de vară elevii 
școlii primare germane a Liceului 
Tehnologic „Stefan Hell”  împreu-
nă cu învățătoarele lor au sărbătorit 

„Sommerfest”. Această serbare a fost 
introdusă acum patru ani de către 
doamna Christa Baier din Germa-
nia > pag.4

1 Iunie sărbătorită la Sântana

Joi, 2 Iunie 2016, Primăria Orașului 
Sântana a organizat pentru toţi copiii 
din oraș o zi cu totul specială: ZIUA 
INTERNATIONALA A COPILULUI. 
Această zi este cel mai bun prilej de a 
sărbători copilăria și copiii, de a le oferi 
iubirea și aprecierea noastră. Mult aș-
teptatul trenuleţ a sosit în orașul nos-
tru în jurul  orei 10, pentru a-i plimba 
pe toţi copiii. S-au împărţit  bomboane 

și baloane � ecărui copil, pentru a-i în-
cânta pe cei mici, în așteptarea plimbă-
rii mult dorite cu trenuleţul.  

 Copilăria, mai întotdeauna trezeș-
te în su� etul nostru un sentiment de 
melancolie, este vârsta la care mugurul 
omenesc de-abia se deschide la viaţa și 
visează gingaș. 

La mulţi ani 
tuturor copiilor!

> pag.4



   IUNIE 2016                          SÂNTĂNEANUL pag. 2

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

Alegerile din 5 iunie au adeve-
rit sondajele și percepţia generală, 
care indicau pe primarul în funcţie 
ca principal favorit în competiția 
electorală pentru câștigarea primă-
riei. Dacă la sfârșitul anului trecut 
unul dintre sondaje îl indica pe 
Daniel Tomuţa câștigător cu 61 %, 
iată că în luna iunie, în urma unei 
campanii  electorale constructive și 
bine pusă la punct, procentele pri-
marului au crescut la 70 %. 

Daniel Sorin Tomuţa s-a născut 
la 27 decembrie 1968, în Sântana. 
A făcut gimnaziul la Școala Gene-
rală Nr.1 din Sântana.  Din 1983 a 
urmat cursurile prestigiosului liceu 
arădean ,, Miron Constantinescu”, 
actualmente ”Elena Ghiba Birta”. 
În 1987 a fost admis la Facultatea 
de Mecanică din Timișoara. Acolo 
a trăit și zilele fierbinţi ale Revolu-
ţiei.

Din 1994, a fost angajat la SMA 

Chișineu Cris, iar din anul 1995, a 
fost numit șeful secţiei de mecani-
zare Nădab. Din 1999, s-a angajat la 
SC Compania de Transport Public 
Arad, ocupând, din 2002, funcţia 
de șef secţie autobuze. Din anul 
2005, a deschis prima școală de șo-
feri din Sântana.

Este căsătorit din anul 1993, soţia 
Cornelia lucrează la ANAF Arad. 
Are doi copii, o fiică de 16 ani, Pa-
tricia, elevă la Liceul ”Elena Ghiba 
Birta” din Arad și un băiat, Tudor, 
de 19 ani student la Politehnica din 
Timișoara.

Din anul 2008 este consilier local 
pe lista PNL. În anul 2010 a fost ales 
președinte al filialei locale a Parti-
dului Naţional Liberal iar apoi, din 
anul 2012 primar al orașului Sân-
tana.

Îi urăm succes 
în noul mandat !

-Domnule primar, aţi câștigat re-
cent al doilea mandat de primar, 
într-o manieră mai clară ca acum 
patru ani. Cum au fost alegerile re-
cent încheiate? 

-Așa cum am obișnuit cetăţenii din 
localitatea noastră, am promovat o 
campanie electorală de respect reci-
proc al tuturor candidaţilor, în care 
am prezentat realizările echipei a� ată 
la conducerea administraţiei locale în 
ultimii patru ani și am promovat pla-
nurile pentru urmartorii patru ani, 
din programul de dezvoltare locală , 
gândit de mine și colegii mei, din ca-
drul partidului pe care îl reprezentăm. 
Asta cu toate că, nu toţi candidaţii 
pentru funcţiile de primar și consilier 
local au avut același respect reciproc. 
Sunt convins însă că și rezultatele ale-
gerilor au demonstrat că alegătorii nu 
s-au lăsat in� uenţaţi de încercările de 
a denatura realitatea și în cabina de 
vot au ales așa cum au considerat că 
e mai bine pentru viitorul orașului 
nostru. 

-Cu siguranţă că sunteţi mulţumit 
de rezultate și din prisma scorului la 
Consiliul Local? 

-Da așa este, avem un rezultat foarte 
bun obţinut și pentru Consiliul Local, 
respectiv avem doisprezece din șapte-
sprezece consilieri, în cadrul consiliu-
lui local. Este pentru echipa noastră 
un rezultat care ne va ajuta să ne pro-
movăm mai bine proiectele iniţiate 
de către primar și consilierii locali ai 
echipei noastre. Ne dorim să avem o 
colaborare cât mai bună cu toţi consi-
lierii, prin care să reușim dezvoltarea 
și modernizarea localităţii noastre, 

indiferent de formaţiunea politică pe 
care o reprezentăm în Consiliul Local. 

-Și opoziţia? Ce ar �  trebuit să facă 
să aibă mai mult succes? 

-La această întrebare nu aș putea să 
răspund, însă cred că � ecare partid 
trebuie să-și dezvolte propriile lui va-
lori, propriile lui strategii. Și dacă va 
reuși, merită votul electoratului, dacă 
nu, nu. Ei hotărăsc asta. 

-Care credeţi că au fost punctele 
dumneavoastră forte? 

-În primul rând relizările din ulti-
mii patru ani, pe care am construit 
strategia și programul de dezvoltare 
a orașului pentru următorii ani. Apoi, 
seriozitatea și respectul pe care l-am 
acordat în relaţiile cu cetăţenii. 

-Sloganul dumneavoastră a fost ,, 
Continuăm împreună prin muncă 
și respect”. Care sunt obiectivele pe 
care vi le aţi propus? 

-Așa cum am încercat să transmi-
tem în mesajul din sloganul electoral, 
vrem în continuare să muncim cu se-
riozitate și respect pentru dezvoltarea 
localităţii și rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă locuitorii din 
Sântana și Caporal Alexa . 

Am demonstrat că se pot realiza 
obiective importante , atunci când 
există implicare și o bună strategie 
de dezvoltare. Vom � naliza asfaltarea 
drumurilor, reabilitarea trotuarelor, 
vom pune accent și pe accesele stra-
dale, pe extinderea reţelei de canaliza-
re în Sântana, și pe introducerea siste-
mului de apă și canalizare în Caporal 
Alexa. Acestea rămân în continuare 
domeniile în care vom investi o mare 
parte din bugetul local și vom încer-
ca să atragem fonduri însemnate din 
surse externe. 

-Un mesaj către cetăţeni? 
-Doresc să le mulţumesc locuitorilor 

din Sântana și Caporal Alexa pentru 
încrederea pe care mi au acordat o la 
alegerile locale din 5 iunie. Vreau să i 
asigur de respectul cu care voi conti-
nua să muncesc împreună cu cei din 
echipa mea, pentru realizarea obiec-
tivelor necesare pentru locuitorii din 
Sântana și Caporal Alexa.

De vorbă cu primarul Daniel Tomuța

Consiliul local a hotărât:
Cornel Gligor rămâne viceprimar

Susţinut de propriul partid, care de-
ţine majoritatea în Consiuliul Local, 
profesorul Cornel Gligor a fost reales 
viceprimar, în al doilea mandat con-
secutiv. Cornel Gligor este profesor 
din 1985, titular la Liceul Tehnologic 
Sfefan Hell. La 31 de ani a fost numit 
director la Școala din Caporal Alexa, 
iar patru ani mai târziu a devenit di-
rector coordonator la Scoala Generală 
Nr 1 Sântana. În timpul mandatului 
său de director școala și-a schimbat 
denumirea în Școala ”Sfânta Ana”, 
au fost tipărite primele anuare școlare 
și monogra� a școlii, realizată împre-
ună cu profesorul Gheorghe Sinescu. 
Tot în aceeași perioadă s-au în� inţat 
clasele cu predare intensivă a limbii 
engleze, cabinetul medical școlar, ca-
binetul de informatică, iar școala a 
primit statutul de unitate reprezenta-
tivă a judeţului Arad. În plan politic 
este vicepreședinte al PNL Sântana, și 
din 2012 viceprimar al orașului. Este 
căsătorit, soția Florentina este admi-

nistrator la Liceul Tehnologic ”Stefan 
Hell”, au împreună o � ică de 22 de 
ani, Laura, studentă la Universitatea 
de Vest din Timișoara.

-Recent aţi fost reales viceprimar 
însă cum a fost primul mandat?

-A fost un mandat greu, di� cil. Mă 
bucur că am reușit să trecem peste 
problemele produse de introducerea 
canalizării. 2013 și 2014 au fost doi 
ani de săpături, noroaie, disconfort și 
nervi la nivelul întregului oraș. Dacă 
adaugăm apoi drumurile prăfuite și 
surpările de pământ de pe traseul ca-
nalizării avem tabloul unui dezastru, 
pe care ne-am străduit să-l gestionăm 
cât mai bine. Sunt mulțumit și că s-a 
asfaltat jumătate din oraș.

-Cum vedeţi următorii patru ani?
-Mult mai luminoși! Vom termina 

asfaltatul, reabilitarea școlilor și a tro-
tuarelor. Vom continua construcția 
parcurilor. Vor �  patru ani în care 
vom progresa către confort, către în-
frumuseţarea orașului. Sunt  lucruri 
care vor aduce mai multă satisfacţie 
oamenilor. 

-Aveți în plan realizarea unor pro-
iecte personale?

-Atunci când faci parte dintr-o echi-
pă îți însușești și sprijini proiectele 
echipei. Îmi doresc însă foarte mult să 
reușim să acordăm burse de merit și 
de performanţă copiilor cu rezultate 
școlare, sportive sau artistice. Trebuie 
să-i apreciem și să-i încurajăm pe cei 
care muncesc. Acesta este un aspect 
ce face parte și din politica liberală.

Cu o majoritate clară
 Daniel Tomuţa rămâne primar 

pentru al doilea mandat

și modernizarea localităţii noastre, Sântana și Caporal Alexa.

Musca Ioan-Dinorel   PNL 
Gligor Cornel    PNL

Stan Iosif     PNL
Geoldeş Ioan-Veniamin    PNL

Laza Emil-Traian    PNL
Niţă Vasile    PNL

Ardeu Aurel    PNL
Duma Elena    PNL PNL

Puia Silviu-Cătălin     PNL

Duicu Emilia-Isabela     PNL
Brad Ioan     PNL

Neag Paven     PNL
Enache Viorel   PSD

Rus Irina    PSD
Hârcăian Petru-Daniel     PSD

Manole Constantin     PSD
Höniges Claudius-Georgian   FDGR

Componența noului
Consiliu Local

al orașului Sântana
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- pentru funcţia de primar, 
numărul total al voturilor valabil exprimate este 4711

Tomuţa Daniel-Sorin - 3280
Enache Viorel - 995

Höniges Claudius-Georgian - 245
Tuduce Sabin - 119

Dobra Gheorghe - 72
- pentru Consiliul Local Sântana, 

numărul total al voturilor valabil exprimate este 4641
Partidul Naţional Liberal - 2862
Partidul Social Democrat - 1008

Forumul Democrat al germanilor din România - 250
Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” - 223

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor - 122
Partidul Mișcarea Populară - 110

Alianţa pentru Arad – 66
-pentru Consiliul Judeţean Arad, 

numărul total al voturilor valabil exprimate este 4563
Partidul Naţional Liberal - 2910
Partidul Social Democrat - 1178 

Uniunea Naţională Pentru Progresul României- 26
Uniunea Democrată Maghiară din România- 26

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor - 119 
Partidul Mișcarea Populară - 195

Alianţa pentru Arad - 109

Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în ședinţă extra-
ordinară în data de 03.05.2016, în ședinţă ordinară în data de 
19.05.2016 și în ședinţă extraordinară în data de 26.05.2016 , 
având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei tehnice 
aferente lucrării de PUZ – Extindere spaţii depozitare și producţie 
platforme și împrejmuire, Sântana, judeţul Arad;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  conturilor  de 
execuţie  a veniturilor și cheltuielilor bugetului local  pe anul 2015;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventar a mij-
loacelor � xe și a obiectelor de inventar  conform inventarului gene-
ral pe anul 2015;  

4. Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetului local al orașului 
Sântana   pe  anul 2016;

5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea inventarului 
bunurilor din domeniul public al orașului Sântana concesionate ca-
tre S.C.Compania de Apă Arad; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de reparaţii și in-
vestiţii pe anul 2016 pe domeniul public local al orașului Sântana 
concesionat Companiei de Apă Arad S.A. , care se realizează din Fon-
duri II D;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modi� cării criteriilor  pen-
tru  acordarea de  ajutoare  de urgenţă pentru persoanele care se a� ă 
în situaţii de necesitate sau alte situaţii deosebite;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor � scale 
mai mici de 20 de lei pentru care nu se vor emite decizii de impunere;  

9. Proiect de hotărare privind aprobarea nepublicării   pe pagina 
de internet proprie a primăriei orașului Sântana a  obligaţiilor � scale 
restante ale persoanelor � zice și juridice al căror cuantum total este 
sub anumite plafoane;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării depozitului ne-
conform din orașul Sântana cu o valoare de 832.082,61 lei; 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Stan Iosif   să 
voteze în A.G.A. la  S.C. Compania  de Apă S.A.  situaţiile � nanciare 
pentru anul  2015; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 
67/15.03.2016 pentru trecerea  în proprietatea publică  a orașului 
Sântana a terenului  situat  pe strada Ze� rului, nr. 2, evidenţiat în C.F. 
nr. 303958 Sântana, nr. Cadastral/topogra� c 610, 5887/a/3;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocarii HCL nr. 
69/15.03.2016 pentru trecerea  în proprietatea publică  a orașului 
Sântana a terenului  situat  în Caporal Alexa, evidenţiat în C.F. nr. 
2034 Sântana, nr. Topogra� c 722/b/2/98;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea 
publică  a orașului Sântana a terenului  situat  pe strada Ze� rului, nr. 
2, evidenţiat în C.F. nr. 303958 Sântana, nr. Cadastral/topogra� c 610, 
5887/a/3;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea 
publică  a orașului Sântana a terenului  situat  în Caporal Alexa, evi-
denţiat în C.F. nr. 2034 Caporal Alexa, nr. Topogra� c 722/b/2/98;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actului  adiţional  la con-
tractul nr. 4511/01.06.2007 privind delegarea gestiunii Serviciului 
public de salubrizare a orașului Sântana prin concesiune;

17. Opinie juridica faţă de sesizarea privind controlul de legalitate 
exercitat cu privire la HCL nr. 18/19.01.2016 de vânzare a apartamen-
tului proprietate de stat situat pe strada Ze� rului, nr. 8;

18. Acţiunea în contencios administrativ a Instituţiei Prefectului 
– judeţul Arad pentru anularea HCL nr. 39/01.02.2016 cu privire la 
achiziţionarea de servicii juridice pentru anul 2016;

19. Proiect de hotărâre privind decernarea titlului de „Cetăţean de 
onoare al orașului Sântana”, domnului Stefan Hell.

Primăria Sântana
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului LocalRezultatele oficiale ale 
alegerilor din 5 iunie 2016

Licitația pentru noi lucrări de asfaltare
În data de 2 iunie, s-a dat startul licitaţiei electronice pentru proiectul “Mo-

dernizare străzi în orașul Sântana, etapa a II-a”. Străzile care fac obiectul aces-
tui proiect sunt următoarele: Tranda� rilor (de la str Muncii la str. Griviţei); 
Mihail Sadoveanu ; N. Bălcescu+Păcii+T. Vladimirescu+I.L. Caragiale (pe 
tronsoanele cuprinse între str. 1 Decembrie și str. Tranda� rilor); Rozelor; Ba-
natului; Câmpului (între str. Ghioceilor și Crișului).

Primăria Sântana

Joi, 2 iunie, s-a desfășurat acţiunea lunară de prindere a câinilor fără stăpân. 
Au fost prinși 18 câini, printre care și un un câine din rasa labrador ce părea 
pierdut sau abandonat de stăpân. 

Vă reamintim că în cazul în care câinele dumneavoastră s-a a� at întâmplător 
pe stradă și a fost prins, pentru recuperarea lui vă puteţi adresa Adăpostului de 
Câini din Arad, Calea Bodrogului nr 1, telefon 0257 214211.

Primăria Sântana

Câinii vagabonzi- o problemă continuă

FORAJE FANTANI SANTANA
 - Executam foraje fantani reparatii si intretinere.

 - Folosim materiale speciale de foraj de cea mai buna calitate,
 - Executam foraje pe diametrele: Ø40,Ø 63, Ø75

 - Se pot monta pompe manuale, hidrofoare,electropompe,motopompe
 - Oferim seriozitate

  ANDREI V NR TEL 0740116014
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Vicecampion sântănean national 
la judo, al 2-lea an consecutiv.

Această performanţă a fost obţi-
nută de sportivul Oneţiu Bogdan 
Rareș la categoria -50kg M, U-11 
în cadrul Camionatelor Naţiona-
le desfășurate la Timișoara. Astfel 
Bogdan a con� rmat că rezultatul 
obţinut anul trecut nu a fost întâm-
plător( loc III), chiar și-a depășit 
performanţă cu un loc. 

Tot la această competiţie sportivă 
Mărgărit Roxana a câștigat medalie 
de bronz. Sportiva Mărgărit Roxana 
este o apariţie recentă în acest sport, 
dar foarte talentată, demonstrând 
acest lucru prin faptul că la primul 
ei Campionat Naţional, a reușit să 
urce pe treapta a 3-a a podiumului. 

Riana Răuţ a obţinut un onorabil 
loc V, după ce a disputant 5 lupte, 
3 câștigate și 2 pierdute. Ea a fost 
foarte aproape de a se cali� ca în � -
nală, pierzând meciul la o singură 
penalizare de 1 punct. 

„Suntem bucuroși de aceste rezul-
tate și de faptul că s-au con� rmat 

rezultetele din anul precedent. Per-
sonal mi-aș �  dorit foarte mult să 
avem un campion sau o campioa-
nă în Sântana, dar dacă ar �  așa 
de ușor, toată lumea i-ar avea. Cu 
un ochi râd și cu unul plâng deoa-
rece știu că se putea mai bine, dar 
în același timp nici nu vrem să îl 
supărăm pe Dumnezeu. Sperăm ca 
la anul viitor să avem și un campi-
on, ne îndreptăm cu pași mărunţi 
și siguri spre acest lucru. Vreau să 
înţelegeţi că noi facem referire și 
comparaţie mereu cu Campiona-
tele naţionale nu pentru că este 
competiţia preferată ci pentru că 
este de cea mai mare importantă. 
La fel ca și Olimpiadele școlare, la 
faza � nală a unui turneu naţional 
ajung doar cei mai buni sportivi 
cali� caţi și uneori un locul V obţi-
nut la un Campionat Naţional, este 
mai valoros decât loc I obţinut la 
alte turnee sau Cupe” ne-a declarat 
profesoară Anamaria Budiu.

Ziua Eroilor la  Sântana

Astfel, într-un cadru 
solemn, joi, 9 iunie, la monumentul 
eroilor din Comlăuș a fost organizată 
o ceremonie specială la � nalul căreia 
principalele instituții din oraș, partide-
le politice dar și persoane particulare 
au depus câte o coroană de � ori. Depu-

neri de coroane s-au făcut și la troițele 
din parohiile Sântana I și II precum și 
la monumentul ridicat în cinstea eroi-
lor din cimitirul Caporal Alexa.

Putem concluziona că prin ceremoni-
ile pregătite cu această ocazie, Sântana 
și-a adus din plin aportul pentru gloria 
eternă a eroilor neamului.au depus câte o coroană de � ori. Depu-

Sommerfest 
Serbarea de vară a secției germane

Serbarea a avut loc du-
minică, 19 iunie 2016 în curtea școlii 
secției germane. Tematica serbării a fost 
„În lumea poveștilor”. Cei mai mici, cla-
sa pregătitoare, instruiți de învățătoarea 
Astrid Weber, au prezentat povestea 
„Scu� ța Roșie”, dramatizată prin cân-
tec. Prin îndrumarea învățătoarei Re-
gine Horga-Weisenburger, clasa I a 
plecat cântând înspre orașul Bremen, 
reprezentând animalele din povestea 
„Muzicanții din Bremen”. 

Prin dramatizarea scenetei „Rățușca 
cea urâtă” elevii clasei a II-a, împreună 
cu învățătoarea lor Hermine Reinholz 

au reușit să convingă spectatorii că 
frumusețea adevărată vine din inte-
rior. Lumea poveștilor s-a încheiat cu 
cântecul „Hänsel și Gretel” interpretat 
de elevii clasei a III-a cu învățătoarea 
lor Teresia Höniges. 

În continuare au avut loc jocuri și con-
cursuri între clasele de elevi și părinții 
lor. După joc și voie buna toată lumea 
a savurat cărnăciorii prăjiți la grătar de 
către tătici și sortimentul diversi� cat de 
salate delicioase, pregătite de mămici.

Pentru toți a fost o zi ca în poveste. 
Vă dorim vacanță plăcută!!!

Învățătoarele secției germane

Acestă competiţie a avut loc în 
18 iunie, sărbătorind astfel ziua 
judo-ului Arădean și memorialul 
marelui Maestru Mihai Botez.  Au 
participat la acest concurs 400 de 
sportivi din 5 tări: Ungaria, Ser-
bia, Croaţia, Slovenia și România. 
Concursul a fost destinat copiilor 
de până la 16 ani, astfel judoka din 
Sântana au obţinut rezultate după 
cum urmează:

Locul I – Creţ Alin categoria  
-55kg Under 12 ani

Locul II –Bodea Priscilla ctg 
-48kg Under 16 ani

                Onetiu Bogdan ctg -50 
kg Under 12 ani

Locul III a fost obtinut de fru-
moasele noastre sportive(foto): 

Trif Sonya, Cret Denisa si Briciu 
Antonia.  

Locul V-Raut Adriana, Rus Miha-
ela, Lazea Mihnea si Cotu Catalin.

Felicitari tuturor sportivilor pen-
tru munca asiduă si rezultatele de-
osebite! 

Ziua Judo-ului Arădean 
Turneu Internațional

Hramul Bisericii Ortodoxe Sântana II

Luni, 20 iunie, anul curent, a doua zi 
de Rusalii, s-a sărbătorit pentru pri-
ma data de la târnosire, Hramul Bise-
ricii Ortodoxe din parohia Sântana II.

Odată cu s� nțirea bisericii,în 1 no-
iembrie 2015, cei doi ierarhi prezenți, 
Înalt Preas� ntitul Mitropolit Ioan al 
Banatului și Preas� nțitul Arhiepiscop 
Timotei al Aradului, au târnosit Bi-

serica și au pus noii biserici hramul 
”Sfânta Treime”.

Au participat mulți credincioși 
autoritățile locale, iar un sobor de preoți 
de pe raza localității a săvârșit slujba 
hramului cu înconjurarea bisericii.

La � nalul slujbei, împreună cu toți 
credincioșii, s-a servit pe platoul din 
fața bisericii, o agapă frățească.

> pag.1

> pag.1
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Ziua Satului Caporal Alexa

Duminică 19 iunie, Primăria Orașu-
lui Sântana și Consiliul Local, au or-
ganizat a treia ediţie a zilei satului Ca-
poral Alexa. Începând cu orele 17, la 
Biserica Ortodoxă din localitate a avut 
loc un Te Deum, săvârșit de preoţii Li-
viu Pam� loiu, Nicolae Rădulescu, Ioan 
Vand, Ioan Crainic, Adrian Crainic, 
Lucian Ștefănuț, Nicolae Porcolean, 
E� mie Dobrean și Cornel Ilica. Din 
cauza vremii nefavorabile spectacolul 
s-a desfășurat în sala căminului cul-
tural. Deși ploaia i-a alungat pe mulți 
dintre spectatori, un public generos a 

fost alături de numeroșii artiști pre-
zenţi în spectacolul maraton organizat 
cu această ocazie. 

Au participat: ansamblul Busuiocul 
cu tinerele interprete Madalina Hoza, 
Luana Budiu ,Mihaela Boda si o � ica 
a satului Caporal Alexa Georgiana Li-
povan. De asemenea au mai incantat 
publicul formatiile conduse de Sorin 
Mocan, Danut Onica si Fratii Sandru, 
alaturi de interpretii: Liliana Cozma, 
Sorin Mocan, Viorica Manastire, Radu 
Vand, Florin Sandru si Paula Pasca. Un 
moment inedit a fost oferit de invitatii 
speciali Ciprian Pop si Felicia Stoian 
care au interpretat acapela mai multe 
melodii invitand si publicul sa cante 
alaturi de ei

Conducerea Primăriei, prin Domnul 
Primar Daniel Tomuţa, multumește 
publicului pentru  participarea în nu-
măr atât de mare  la eveniment.

Inspector principal
Pașca Rozaliadintre spectatori, un public generos a Pașca Rozalia

Din nou pe podium
Elevii Clubului Copiilor Santana au 

fost rasplatiti pentru rezultatele deo-
sebite obtinute la concursul interna-
tional de de dans. Au fost premiati 
in cadru festiv de catre Consiliul Ju-
detean Arad si Inspectoratul Scolar 

Arad. Olimpicii Clubului Copiilor 
sunt: Blindu Mara, Dragoi Andreea, 
Bortes Flavia, Pasca Andreea, Cighi-
rean Ioana, Margarit Ioana, Ursache 
Razvan.

Urmand exemplul celor din trupa de 
dans si fara a se lasa mai prejos la capi-
tolul creatiei literara, avem deasemenea 
� nalisti in etapa nationala a concursului 
de eseuri. Acestia vor reprezenta orasul 
nostru in perioada 3 – 6 iulie la Macea. 
Cei care vor participa la etapa � nala sunt: 
Blindu Mara, Ciorna Ionut, Bortes Flavia 
si Pasca Andreea, carora le uram success 
si sa se intoarca acasa cu rezultate exce-
lente.

Trupa Angels a participat de curand la 
concursul national de dans organizat de 
asociatia Rock Art Timisoara de unde 

s-au intors cu urmatoarele rezultate: Ma-
ris Romiana, solo dans contemporan, loc 
II, Blindu Mara, solo dans hip hop, loc 
II, Ursache Razvan, solo dans hip hop, 
loc III, Puravet Anamaria, solo dans hip 
hop, mentiune, iar trupa Angels ( Blin-
du Mara, Bortes Flavia, Pasca Andreea, 
Cighirean Ioana, Ursache Razvan, Mar-
garit Ioana) la categoria hip hop a ocupat 
loc I. Felicitari pentru un an plin de com-
petitii si cu rezultate frumoase. Vacanta 
placuta, odihna binemeritata si succes in 
anul care va urma.

Prof. Diana Blîndu

Continuă lucrările 
de modernizare a drumurilor

Continuă derularea proiectelor de 
asfaltare propuse pentru acest an. 
Se lucrează atât din fonduri guver-
namentale în cadrul programului 
de dezvoltare locală (PNDL), cât 
și din fondurile bugetului local. În 

prezent se pregătește pentru asfal-
tare tronsonul rămas neasfaltat de 
pe strada Căprioarei, precum și pe 
străzile M Viteazul,  Viorelelor și 
Prunului. Lăţimea suprafeței asfal-
tate va �  de 5 m pe strada Căprioa-
rei și 4 metri pe celelalte întrucât 
suprafața carosabilă nu permite 
mai mult. Pe tronsoanele unde este 
necesar, pentru lărgirea drumului 
se construiesc casete laterale. În 
același timp, pe străzile asfaltate se 
execută ridicarea capacelor de ca-
nal

Au fost refăcute marcajele rutiere

În cadrul curățeniei de primăva-
ră, odată cu îngrijirea parcurilor și 
a zonelor verzi de pe raza orașului 
au fost executate și lucrări de refa-

cere a marcajelor rutiere. Acestea 

au constat în vopsirea bordurilor și  

refacerea trecerilor de pietoni.

O nouă parcare în Sântana!
Sunt � nalizate lucrările de 

construcție a parcării din faţa Bise-
ricii Penticostale Filadel� a. După 
parcarea de la Liceul Tehnologic, 
este al doilea obiectiv de genul 
acesta ce va �  dat în folosință anul 
acesta. Parcarea are o suprafată de 
aproape 300 metri pătrati și este re-
alizată din pavele produse la fabri-
ca din Caporal Alexa.ca din Caporal Alexa.

Ghişeu pentru eliberarea 
cazierului judiciar la Sântana

Începând din data de 28 iunie, la se-
diul Poliţiei orașului va funcţiona un 
ghișeu pentru eliberarea certi� catului 
de cazier judiciar.

La deschiderea o� cială a acestuia 
au participat șeful Inspectoratului 
de Poliție al Județului Arad, comisa-
rul-șef Tamaș Ioan,primarul orașului 
Tomuţa Daniel, viceprimarul Gligor 
Cornel, șeful Poliției Orașului Sânta-
na, comisarul sef Cuciula Alexandru 
și alţi invitaţi. Deschiderea ghișeului 
vine în sprijinul cetăţenilor care nu 
vor mai �  nevoiți să facă drumul până 
la Arad. Programul de funcţionare va 

�  următorul: în zilele de marţi între 
orele 15-17 și joi între orele  11-13.

Actele necesare în vederea eliberării 
cazierului judiciar sunt următoarele:

cartea de identitate sau buletinul de 
identitate-original; formular de cere-
re; timbru � scal în valoare de 2 lei și 
taxa de cazier în valoare de 10 lei (ul-
timele două se pot obţine de la Poștă).

La acestea se mai adaugă și o taxa 
poștală în valoare de 5 lei. 

 La depunerea cererii, prezenţa per-
soanei la ghișeu este obligatorie sau a 
altei persoane cu împuternicire nota-
rială. 

Prof. Diana Blîndu

Vineri, 1 iulie 2016, a avut loc des-
chiderea centrului de divertisment 
pentru copii „Orășelul Veseliei Ha-
Ha”. 

Acest centru se a� ă în Sântana, str. 

Mihai Viteazu, nr. 13 (fosta fabrică 
Detatex).

„Orășelul Veseliei Ha-Ha” organi-
zează evenimente private pentru copii 
și asigură loc de joacă,zilnic.
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BERLAN IOAN

ŞERB TRAIAN

BAJKÓ ANDRAS

BOROD FLOARE

ISTRATE IOAN

TOBĂ DUMITRU

BERLAN MARIA

BOAR SIMION

DEAC VIORICA

MORAR ROZALIA

CARICATURA LUNII

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

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii mai 2016
BĂTRÎN GHEORGHE-MARIUS ŞI GIURGIU LAVINIA-CRISTINA

JÄGER ANDREAS ŞI BODEA LIDIA-IOANA
VIDAC MANFRED-MARTIN ŞI ANCHEŞ FLAVIA-VALENTINA

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

Anunțuri
PFA. MARMOGRAND SÂNTANA, 

STR. PĂCII, NR.5
EXECUTĂ MONUMENTE FUNERARE DIN

GRANIT NEGRU, GRI ÎNCHIS,
 GRI DESCHIS, MARONIU, 

MARMURĂ DE RUȘCHIȚA, MOZAIC, 
BORFURI ȘI CAPACE, 
PLACĂRI CU GRANIT

LA PREȚURI DE PRODUCĂTOR
INFORMAȚII LA TELEFON

0745-5977-432,    0741-075-211

Învățământul, calea succesului în viață!
Născute din ideea de a asigura un viitor mai bun generațiilor 

viitoare, școlile și liceul orașului sunt instituții de bază, 
fundamentale ale comunității, asigurând nu doar pregătirea 
tinerilor, dar implicându-se activ în viața socială și culturală .

Vedem, cu bucuria respectului lucrului bine făcut, o preocupare 
constantă a cadrelor didactice de a se implica în pregătirea 
cât mai profundă a elevilor, în organizarea unor evenimente 
deosebite, în a iniția activități extracurriculare, activități prin 

care, împreună cu elevii, dau un su� u aparte, dinamic, plin de 
prospețime, sistemului de învățământ sântănean.

În acest număr al ziarului local, avem plăcerea de a vă prezenta 
șe� i de promoție a clasei a VIII din acest an, precum și premianții 
claselor.

Putem doar concluziona, că avem în Sântana o viață educativă activă, 
îndreptată spre formarea profesională a tinerilor, punându-se însă și un 
accent deosebit și pe formarea caracterelor și personalităților elevilor.

-Prezintă-te puţin!
-Mă  numesc Adina Gurban , am 15 

ani.  Mă consider a �  o fată hotărâtă, 
silitoare, frumoasă și credincioasă.  
Îmi iubesc mult părinţii care fac tot 
posibilul să ajung cât mai departe cu 
învăţătura.  Îmi face  plăcere să merg 

regulat la biserică, iubesc muzica creș-
tină, Internetul .

-Cu ce impresii � nalizezi școala 
gimnazială? Ce părere ai despre 
școala noastră?

Am  avut norocul de a avea dascăli de 
primă mână și aici aș dori să amintesc pe 
d -na învăţătoare  Elena Câlb. Profesorii 
pe care I – am  avut în gimnaziu și – au 
dat  toţi silinţa să � m bine informaţi  și  
formaţi . O iubesc pe doamna dirigintă 
Moţ Aurica care ne-a fost alaturi 4 ani 
și sper să rămânem prietene.Colegii au 
fost minunati.

-Ce te-a motivat să înveţi?
Dorinţa de a avea o cultura generală 

cat mai solidă, premiile obţinute, să 
ajung cat mai departe în viaţă.

-Care sunt planurile tale de viitor?
Să � u credincioasă, modestă sa devin 

o profesoară dedicată eleviilor mei. Îmi 
doresc mult să devin profesoară de lim-
ba engleză .

-Cum ţi s-au părut profesorii care 
te-au îndrumat? Materia preferată?

Profesorii și-au dat toata silinţa să ne 
stimuleze să învăţăm. Ne-au educat 
pentru viaţă, am avut numai de învăţat, 
au fost adevăraţi idoli.

Materiile preferate au fost limba en-
gleză , biologia, limba română și spor-
tul.

-Un sfat pentru colegii tai mai mici?
Să vina la ore, să iubească cartea să 

respecte profesorii, să � e disciplinaţi.
Doamne ajută!!! 

Adina Gurban, șefă de promoție la șc „Ștefan Aug. Doinaș”
 din Caporal Alexa

Mă numesc Draia Larisa Ioana și am 
absolvit Școala Gimnazială Sântana 
. Am � nalizat clasele gimnaziale cu 

media: 9,90. Încă de mic copil m-am 
dedicat învățăturii și am făcut orice 
să ajung unde mi-am propus. Nu aș 
�  reușit să obțin acest lucru dacă nu 
aș �  fost indrumată de părinți si cadre 
didactice. Școala în care am învățat în 
tot acest timp mi-a fost ca și o a doua 
casă. De la început i-am simțit căldura 
cu care ne-a primit pe � ecare dintre noi. 
Țelul meu în viață a fost din totdeau-
na învățatul,începând cu prima zi de 
grădiniță până în ultima zi a scolii gene-
rale. Am realizat că acel proverb :”Dacă 

n-ai carte,n-ai parte”,este foarte adevă-
rat. Pe viitor îmi doresc tot ce e mai bun 
pentru mine și o să ma străduiesc să-l 
obțin. Nu se poate ști de acum ce o să 
imi rezerve viața,pentru că este schim-
bătoare. Profesorii care m-au ajutat în 
tot acest timp sunt bine pregătiți și am 
observat că își iubesc meseria și pentru 
mine sunt un model de urmat. Celor 
care o să ne urmeze,eu le urez mult 
succes și le dau un singur sfat: credeți în 
visele pe care le aveți pentru că sigur o 
sa devină realitate!

Draia Larisa, șefă de promoție la școala gimnazială Sântana

Mă numesc Pelinari Iulia-Maria și sunt 
șefa de promoție a absolvenților clasei a 
VIII-a,  Liceului Tehnologic ”Stefan Hell” 
Sântana

Titulatura de șef de promoție este un 
privilegiu  pentru mine și în același timp 
o onoare, obținută în urma unor  calcu-
le ... la calcule greșesc mereu... Nu am 
cum să uit că din cauza lui 2 la a 3 am 
ratat media 10 la matematică în clasa a 
V-a. Consider că această calitate poate �  
atribuită și celorlalți colegi � indcă sunt 
liderii întregii generații.

În acești ani mi-am descoperit  perso-
nalitatea. Sunt o � re ușor zăpăcită, co-
pilăroasă și uneori neatentă. Dar cel mai 
important, mi-am dat seama  că lucrurile 
simple sunt, de fapt, cele mai complexe 

și complicate. Acest lucru îmi amintește 
de lecția de gramatică despre gradele 
de comparație ale adjectivului. Gradul 
superlativ e de două feluri, cel relativ, 
spre exemplu cel mai bun și cel absolut 
foarte bun. Nu puteam înțelege de ce 
absolutul nu avea forma relativului, de-
oarece consideram că a �  cel mai bun re-
prezenta etapa de desăvârșire având mai 
mult sens să � e numit absolut. Mai târziu 
m-am lămurit și am găsit o explicație 
proprie: nu gramatica limbii române 
era de vină, ci felul în care gândeam eu. 
De fapt, relativul diferențiază un obiect 
de celelalte, însă cineva foarte bun are 
această calitate în mod necondiționat.

Domnilor profesori, cu drag! 
În numele tuturor colegilor, doresc 

să  mulțumesc profesorilor, care ne-au 
îndrumat cu rabdare, dăruire  și multă, 
multă dragoste. Au avut grijă și înţelege-
re, umor și bunătate, reușind nu numai 
să ne îmbogățească vocabularul și să ne 
îmbunătățească sintaxa, ci și să ne susţi-
nă în timida noastră încercare de a desluși 
„corola de minuni a lumii”. Au avut  su� ci-

entă  sinceritate și tărie su� etească pen-
tru a ne ţine pe drumul cel drept, lucru 
foarte di� cil ţinând cont de zburdălniciile 
noastre, mai mult sau mai puţin amu-
zante.  Au avut mereu  încredere în noi!  
Ne-au sădit în su� et mândria și onoarea 
de a �  absolvenți, iar în gând calitățile 
necesare acestei reușite: cunoaștere, res-
pect, demnitate, putere de muncă și nu 
în ultimul rând corectitudine. 

Iubiților colegi absolvenți !
 Le urez să � e azi mai buni decât ieri... 

să � e foarte buni în domeniile pe care 
și le  aleg, să le studieze � ind ghidați de 
o pasiune nemăsurată și sinceră, să nu 
își pierdă speranța în a-și clădi un viitor 
luminos. Doresc să abordăm următoarele 
etape ale vieții cu seriozitate și încredere 
în forțele proprii așa cum am fost învățați 
de dascălii noștri.

 Planuri de viitor?
Îmi propun să continui studiile la Co-

legiul Național Preparandia ”Dimitrie 
Țichindeal”, pro� l pedagogic în vederea 
unei carieire didactice, poate profesor de 
muzică.

Pelinari Iulia, șefă de promoție la șc. „Sfânta Ana” Sâtanatana
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Clasa A V-A  A- Diriginte Prof. Vuin 
Melania

Premiul I- Varvari Iasmina- 9,57
Premiul II- Candale Ana Maria- 9,46
Premiul III- Moldovan Claudiu- 9,35
Menţiuni:
Pag Andreea Bianca- 9,00
Neag Adrei- 8,89
Ugrin Georgiana- 8,60
Tomoioagă Damaris- 8,50

Clasa A V-A E- Diriginte Prof. Geol-
deș Adriana

Premiul I- Gligor Silviu- 9,89
Premiul II- Nedelcu Mădălina- 9,85
Premiul III- Dulovecz Giulia- 9,71
Menţiuni:
Ușvad Andrei- 9,67
Bulgărean Daniel- 9,64
Dârlea Alexandra- 9,60
Mare Noelia- 9,60
Corcheș Miruna- 9,53
Sîrb Andrada- 9,53
Popa Alexandra- 9,50
Clasa V-a G- Diriginte Prof. Raab Me-

lania
Premiul I- Höniges Sonya-Maria-9,85
Premiul II- Răuţ Georgiana- 9,82
Premiul III- Korom Szonja- 9,78
Menţiune- Jurca Paul- 9,57
Clasa VI-a A- Diriginte Prof. Grecu Ro-

xana
Premiul I- Nedelcu Alexandru-Vlăduţ- 9,86
Premiul II- Trif Samuel- 9,70
Premiul III- Uglea Cristina- 9,60
Menţiuni:
Neag Florina-Patricia- 9,56
Recalo Anca- 9,53

Nicula Dănuţ-Marian- 9,50
Clasa A VI-A E- Diriginte Prof. Bonţ 

Aron
Premiul I- Grada Gabriela-Florina- 9,93
   -Roșu Mihai-Radu- 9,93
Premiul II- Doloca Lorena Teodora- 9,86
Premiul III- Coraș Denis Raul- 9,76
Menţiuni:
Suciu Sorina-Simina- 9,70
Toth Timea- 9,70
Clasa A VI-A G- Diriginte Prof. Neamţ 

Hortensia
Premiul I: Neag Claudiu- 9,90
Premiul II- Henţi Adriana- 9,84
Premiul III- Popa Andrada- 9,62
Menţiuni:
Gavrilescu Raluca- 9,59
Popa Denisa- 9,18
Popa Alexandros- 9,09
Clasa VII A- Diriginte Prof. Arsa Emil
Premiul I- Pașca Alexandra- 9,52
Premiul II- Trif Beniamin- 9,05
Premiul III- Mateș Bogdan- 8,97
Menţiune- Pașca Gabriel- 8,55
Clasa VII E- Diriginte Prof. Garjitzky 

Maria
Premiul I- Napău Mălina Teodora- 9,91
   -Savii Mihaela Mădălina- 9,91
Premiul II- Dascălu Roberta Maria-9,50
    -Nadiu Emiliu- 9,50
Premiul III- Crișan Anda Ioana- 9,26
Menţiuni:
Bogoșel Timotei Cătălin- 9,17
Josan Maria Antonela- 9,02
Todea Mădălina Ioana- 9,00
Clasa A Vii-A G- Diriginte Prof. Varvari 

Nicoleta

Premiul I- Enachi Yasmin-Diana- 10
Premiul II- Nicola Bianca- 9,97
Premiul III- Trif Sonya-Florina- 9,94
Menţiune- Jurca Iulia- 9,86
Clasa VIII-a A- Diriginte Prof. Brad Ioan
Premiul I- Dinescu Ioana-Lorena-9,86
   -Dinescu Maria Roberta- 9,86
Premiul II- Trif Ligia-9,75
Premiul III- Borteș Claudia Simina- 9,41
Menţiuni:
Sollosi Andrea- 9,05
Blaga Teodora Andrea-9,00
Agavriloaie Sorin Cristian-8,72
Clasa VIII-a E- Diriginte Prof. Grecu 

Pavel
Șefă  De Promoţie: Pelinari Iulia Maria 

(Media Generală -9,99)
Premiul I- Beju Lorena-Bianca- 10
    -Goman Daniela Nicoleta- 10
    -Grozav Naomi Natalia- 10
    -Pelinari Iulia-Maria- 10
Premiul II- Mateiu Mihnea-Ionuţ- 9,86
Premiul III- Botea Marius-Laurenţiu- 9,83
Menţiuni:
Rus Bianca-Ioana- 9,66
Mihnea David Mihai- 9,55
Mocuţa Iulius Robert- 9,55
Pam� loiu Cristina-Monica- 9,55
Vanea Georgiana-Liana- 9,41
Bîte Raul Virgil- 9,27
Bulboacă Sergiu-Dorian- 9,22
Gălan Daniel-Teodor- 9,14
Lupchian Lavinia-Cornelia- 9,11
Nicula Claudiu-Cristian- 9,00
Clasa  VIII-a G- Diriginte Prof. Goina 

Ancuţa
Premiul I- Zorlescu Mădălin-Daniel- 9,55

Premianții Școlii „Sfânta Ana”
Învățământul, calea succesului în viață!

Premianții concursurilor școlare
Clasa a VI-a A- prof. Grecu Roxana

Neag Florina-Patricia- premiul I la 
concursul naţional „Cunoașteţi opera 
lui Ștefan Aug. Doinaș?”- secţiunea 
recitare

Clasa a VI-a E- prof. Bonţ Aron
Blându Mara- premiul I la secţiunea 

Recitare și Eseu
Clasa a VII-a E- prof. Viun Melania

Napău Mălina- premiul II la secţiu-
nea Eseu

Premii la concursul „Feţele Toamnei”
Premiul I- Daniela Goman- cls. a VIII-a 

E- secţiunea eseu
Secţiunea pictură:
Premiul I- Daniela Goman- cls. a VIII-a E
Premiul II- Naomi Grozav- cls. a VIII-a E
     Iulia Pelinari- cls. a VIII-a E
Premiul III- Ligia Trif- cls. a VIII-a A
        Teodora Blaga- cls. a VIII-a A
         Alesia Mihai- cls. a VIII-a A
Goman Daniela- coordonator prof. 

Bonţ Aron, fost profesor al acestei eleve
-menţiune la Concursul Judeţean al 

Limbii române „M. Eminescu”
-premiul I la Zilele Șt. Aug. Doinaș- 

eseu+recitare
-rolul Vetei din piesa „O noapte furtu-

noasă”  de I.L. Caragiale
Olimpiada judeţeană de limba engleză
Cls. a VIII-a E- prof. Geoldeș Adriana
Grozav Naomi- menţiune
Rus Bianca- premiul II
Cls. a VI-a E
Grada Gabriela- premiul III
Doloca Lorena- menţiune
Novac Nadia- menţiune
Neag Claudiu- menţiune
Cls. a VII-a
Enachi Iasmin- premiul III
Bogoșel Timotei- menţiune
Napău Mălina- menţiune
Premiul I la conscursul judeţean de 

cultură generală, intitulat „Echipa de 
bază” la care au participat următorii 
elevi:

Gligor Silviu- cls. a V-a E
Grada Gabriela- cls. a VI-a E
Napău Mălina- cls. a VII-a E
Grozav Naomi- cls. a VIII-a E
Profesori coordonatori- prof. Dr. Ana 

Höniges și prof. Nicoleta Varvari
Concursul de creaţie, pictură și foto-

gra� e „Feţele toamnei”
Secţiunea eseu
Geoargiana Răuţ- premiul II

Mara Blându- premiul III
Secţiunea fotogra� e
Vlad Morar- premiul I
Patrick Morar- premiul I
Nadia Novac- premiul II
Alexia Ploscaru- premiul II
Secţiunea pictură
Denis Coraș- premiul I
Iulia Jurca- premiul I
Yasmin Enachi- premiul II
Sonya Trif- premiul II
Florina Dărău- premiul II
Veronica Pătrugan- premiul III
Bianca Nicola- premiul III
Ana Muntean- menţiune
Sonya Korom- menţiune
Lorena Doloca- menţiune
Premii și menţiuni- Limba și literatura 

germană maternă- faza judeţeană
Clasa a V-a- prof. Melania Raab
Premiul II Sonya Höniges- cls. a V-a G
Clasa a VI-a- prof. Melania Raab
Menţiune- Claudiu- Ionuţ Neag- cls. a VI-a G
Clasa a VII-a- prof. Georgiana Goina
Premiul II- Iulia Jurca- cls. a VII-a G
Premiul III- Yasmin Enachi- cls. a VII-a G
Menţiune- Bianca Nicola- cls. a VII-a G
        Sonya Trif- cls. a VII-a G

Premianții 
Școlii Gimnaziale 

Clasa a VIII a  A   -  diriginta Scarlatescu Cornelia
Sef Promotie – Draia Larisa  - Media   ---  9,90 

Premiul I – Negru Bianca      - 9,97
               II – Draia Larisa        - 9,88
              III -  Igna Laurentiu  - 9,80 

Clasa a VII –a A –diriginta Bolojan Viorica
 Premiul I – Budiu Luana – 9,76
                      Cătană Andreea – 9,76
 Premiul II – Hoza Mădălina – 9,73
 Premiul III – Purcel Nicoleta – 9,70

Clasa a VI-a A – diriginta Creț Daniela
 Premiul I – Corban Alexandra – 9,86
 Premiul II – Roman Paul – 9,83
 Premiul III – Mateș Denisa – 9,70

Clasa a V-a A – diriginta Ciorna Mihaela
 Premiul I – Dau Florina – 9,67
 Premiul II – Bureța Eric -9,64
 Premiul III – Palcu Raul – 9,50
                      Pașca Mădălin – 9,50

CLASA a V- a
Diriginte: Pam� loiu Stelian

PREMIUL I : BETEA ROXANA   media 10
PREMIUL II : COTU  DAMARIS media 9,92

                         CRAŞOVAN  ELISABETA  media 9,92
PREMIUL III : JINAR DENIS media 9,85

CLASA a VI- a
Diriginte: Garjytzky Mirco

PREMIUL I : AUFMUTH CARMEN media 9,93
                         SIMA MELISA  media 9,93

PREMIUL II :  TRIF  GHEORGHE   media 9,16
CLASA a VII- a

Diriginte: Adina Lipovan
PREMIUL I : BRAD  NICHOLAS   media 9,71
PREMIUL II : DĂNILĂ ROBERTA  media 9,19
PREMIUL III : BUDIŞAN SIMON media 9,09

Clasa a VIII a C  - diriginta Moţ Aurica
Premiul   I  - Cotu Rahela  - 9,30 

  II – Gurban Adina  - 9,19- şefa de promoţie (media 
generală 9)

 III – Coman Xenia  - 9,05

Premianții 
Școlii „Ștefan Aug. Doinaș”

Primăria Sântana vă invită la
ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA

01-03 IULIE
VINERI - 01 IULIE 2016

Orele 13:00 - Primăria Sântana Premierea cuplurilor 
care sărbătoresc nunta de aur 

Orele 18:00- Platoul din faţa sălii de sport
 Ansamblul Folcloric Busuiocul Sântana, Grupul Vocal 
Flori de Busuioc cu tinerele interprete: Alexandra Corban, 
Florina Dărău,  Mădălina Hoza, Luana Budiu, Roberta Lup, 
Georgiana Lipovan, Mihaela Boda, Ansamblul Folcloric 
Cununiţa al UVVG Sântana Arad
Formaţia Sorin Mocan, Formaţia Dan Onica, Formaţia 
Dorin Roman 
Interpreţii: Andrei Şandru, Sorin Mocan, Liliana Coz-
ma, Monica Groza, Gabi Bârsăuan, Dorel Banei, Viorica 
Mănăstire, Radu Vand, Călin Timiş, Pavel Cighirean Paula 
Pasca şi Ionuţ Guver

SÂMBĂTĂ - 02 IULIE 2016
Orele 18:00 - Platoul din faţa sălii de sport

Modeling Demonstraţii sportive Aerobic steep Trupa An-
gels Seara tineretului cu invitaţi speciali

DUMINICĂ - 03 IULIE 2016
Orele 09:00 - Expoziţia de animale si păsări 
Orele 18:00 - Platoul din faţa sălii de sport 

Fanfara Lambert Şteiner
Spectacol Folcloric
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La sfârșitul lunii aprilie, mai precis vineri 
22.04.2016 în sala Atrium a Primăriei Orașului 
Sântana a avut loc premierea participanților la 
concursul,,Cunoașteti opera lui Stefan Aug.Doinaș? 
concurs menit să aducă un omagiu poetului cât 
și operei sale născut pe meleaguri sântanene ( în 
satul Caporal Alexa(Cherechiu),sat aparținător 
orașului Sântana),concurs a� at la cea de a doua 
ediție in cadrul proiectul ,,CERCULUI LITERAR DE 
LA SIBIU:de la poemele lui Ștefan Aug.Doinaș la 
compozițiile lui WOLF von AICHELBURG”. lansat de 
către Fundația Secolului 21 având-o ca promotor pe 
doamna director Alina Ledeanu, Primăria Orașului 
Sântana si Biblioteca Orășenească ,,Ștefan Aug.
Doinaș”Sântana având onoarea de ai �  partenere la 
acest proiect.

Intr-o atmosferă destinsă,caldă învăluită în mi-
rajul poeziei lui Doinaș pe lângă prezenta gazdelor 
domnul Primar al orașului Sântana Tomuța Daniel, 

a doamnei Alina Ledeanu Director al Fundației Se-
colui 21,a domnul Ciama Ioan un mare cunoscător 
al operei lui Doinaș, fost profesor la Școala Gimna-
zială ,,Ștefan Aug.Doinaș” ne-au onorat cu prezența 
doamnele Lucia Bibarț si Ligia Marga de la Biblio-
teca JudeteanăA.D.Xenopol ARAD care au donat 
Biblioteci Orășenești ,,Ștefan Aug.Doinaș”Săntana 
cât si bibliotecilor școlare cartea ,,Povestea cu Fusu-
lica pentru Dan și Lavinica dac-ascultă de mămica” 
de Ștefan Aug.Doinaș lucrarea a fost realizată de 
Biblioteca Județeană,,A.D.Xenopol” ARAD cu oca-
zia Festivalului ,,Zile și seri de literatură ,,DOINAȘ” 
ARAD editia a II a 19/23 aprilie 2016.Pe lângă ele-
vii participanții  au fost prezenți cadrele didactice 
de la școlile din localitate,Clubul Elevilor Santana 
cât și cititorii Biblioteci Orășenești ,,Ștefan Aug.
Doinaș”Sântana.

Un moment deosebit închinat poetului a fost sus-
tinut de către elevii Școlii Gimnazială,,Ștefan Aug.
Doinaș din Caporal Alexa pregătiți de doamna prof. 
Adina Lipovan .

Câștigătorilor acestui concurs li s-a oferit diplome 
cât și o suma modică de bani.

Premiul special s-a acordat -Școalii 
Gimnaziale ,,Ștefan Aug. Doinaș” 

din Cap.Alexa -
Fundația Secolului 21 oferă trei 

categorii de premii:
Secțiunea -Eseuri-

Tema concursului ,,Satul natal” al lui Doinaș
Locul I

Ciurar Simona -Școala Gimnazială Olari cls. aV a 
-prof .coord. Blîndu Diana Cls a V a ,,SATUL MEU,,

Goman Daniela - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”-
Școala Gimnazială ,,Sfânta Ana” Santana -Cls.VIII E 
-prof. coord. BONȚ Aron -,,SATUL ” de Ștefan Aug.
Doinaș

Ștefea Andreea Cristina -Liceul Tehnologic ,,Ste-
fan Hell”Santana - prof.coord Bonț Albina ,,Copilă-
ria în satul natal”

Locul II 
Betea Roxana Maria- Școala Gimnazială ,,Ștefan 

Aug.Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-V-a , prof.

coord.Lipovan Adina - Satul, un loc magic Napău 
Mălina - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”-Școala 
Gimnaziala ,,Sfânta Ana” Santana -Cls.VII E , 
prof. coord. Vuin Melania ,,Mirajul satului natal”                                                        
Draia Larisa Ioana -Școala Gimnaziala nr.2 -Santana 
cls. a-VIII-a prof. -coord. Creț Daniela ,,Lucruri mă-
runte”

Negru Bianca Lorena -Școala Gimnaziala nr.2 -San-
tana cls. a-VIII-a prof. -coord. Creț Daniela ,,Satul”

Locul III 
Jinar Denis - Școala Gimnazială ,,Ștefan Aug.

Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-V-a , prof.coord.Li-
povan Adina ,,Satul natal al lui Stefan Aug.Doinaș”

Blîndu Mara - Clubul Eleviilor Santana prof.Coord, 
Blîndu Diana ,,Santana ” Un colț de rai pt.su� etul 
meu” 

Bătrîn Ioana Larisa -Școala Gimnazială Olari cls. a 
V a -prof .coord. Blîndu Diana - ,,Satul! Așa cum îl 
vad eu”

Mariș Lavinia -Școala Gimnaziala nr.2 -Santana 
cls. a-VIII-a prof. -coord. Creț Daniela ,,Satul meu 
natal”

SECȚIUNEA - RECITARE-
Locul I 

Betea Roxana Maria - Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Aug.Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-V-a , prof.co-
ord.Lipovan Adina

Neag Florina - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”-
Școala Gimnaziala ,,Sfânta Ana” Santana -Cls.VII E 
, prof. coord. Grecu Roxana

Sima Melisa -Școala Gimnazială ,,Ștefan Aug.
Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-VI-a , prof.coord.
Lipovan Adina

Goman Daniela - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”-
Școala Gimnazială ,,Sfânta Ana” Santana -Cls.VIII E 

-prof. coord. Bonț Aron 
LOCUL II 

Budișan Simon -Școala Gimnazială ,,Ștefan Aug.
Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-V-a , prof.coord.
Lipovan Adina 

Blîndu Mara - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”-
Școala Gimnazială ,,Sfânta Ana” Santana -Cls.VIII E 
-prof. coord. Bonț Aron

Ciorna Ionuț -ClubulEleviilor Santana prof.Coord, 
Blîndu Diana 

Cotu Emil - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” Santa-
naprof. coord. Bonț Albina

LOCUL III 
Dau Florina -Școala Gimnaziala nr.2 -Santana cls. 

a-V-a prof. -coord. Ciorna Mihaela 
Purcel Nicoleta - Școala Gimnaziala nr.2 -Santana 

cls. a-V-aprof.coord. Ciorna Mihaela 
Aufmuth Ana Maria -Școala Gimnazială ,,Ștefan 

Aug.Doinaș” din Caporal Alexa -Cls.a-VI-a , prof.
coord.Lipovan Adina 

PușkașNadina-Școala Gimnazială Olari cls. a VIa-
prof .coord. Blîndu Diana 

MENȚIUNII - 
Stana Larisa -Școala Gimnazială Olari cls. a VIa-

prof .coord. Blîndu Diana 
Lup Tudor -ClubulEleviilor Santana cls.IV a prof.

Coord, Blîndu Diana 
Rus Georgiana -ClubulEleviilor Santana cls.VII a 

prof.Coord, Blîndu Diana 
Secțiunea 

Documente de arhiva-
PREMIUL I    D-l Geoldeș Ioan
PREMIUL II   D-l Brad Ioan
PREMIUL III  Elevul Brad Nicholas-Școala Gimnazi-

ală ,,Ștefan Aug.Doinaș” din Caporal Alexa

Concursul
,,Cunoașteti opera lui Stefan Aug.Doinaș? 

Puțini dintre noi își amintesc să mai �  văzut ploi atât 
de însemnate cantitativ. ”Ca anul acesta nu a plouat 
demult”, spune majoritatea cetățenilor. Cei din Capo-
ral Alexa au comparat ploile de anul acesta cu cele din 
anii ’70. Chiar dacă la mijloc este și puțină exagera-
re, adevărul nu este departe. În întreaga țară au fost 
semnalate cazuri de inundații și furtuni foarte puter-
nice. În județul nostru, mai multe gospodarii, străzi si 
terenuri agricole din Arad, Sebiș, Moneasa, Lipova etc 
au fost inundate, inclusiv cele două localități vecine 
nouă, Pâncota și Olari. La Sântana, media anuală a 
precipitațiilor se situează între 5-700 litri/metru pătrat, 
ori numai în luna iunie au căzut 234 l apă/mp. De la 

începutul anului au căzut 547 de litri de apa. Deși sun-
tem un oraș ferit de riscul unor viituri puternice, au fost 
semnalate cazuri de grindină, în câteva locuri șanțurile 
au fost pline cu apă și în două locuri s-au produs de-
versări din sistemul de canalizare care nu a mai făcut 
față. Problemele cele mai serioase provocate de ploi 
au fost în satul Caporal Alexa, unde apa a inundat gră-
dinile joase, a umplut șanțurile și chiar a trecut peste 
drumuri, inundând în unele locuri și trotuarele. Echipa 
de intervenții a primăriei a reușit să desfunde câteva 
dintre podețele înfundate asigurând scurgerea apei, 
acolo unde a fost posibil. Încercările de evacuare a apei 
cu ajutorul pompelor din dotare nu au avut succes din 

cauza nivelului ridicat al pânzei de apă freatică. ”Din 
cauza cantităților mari de precipitații sunt stagnări de 
apă pe câmp și nu se poate face nimic întrucât canalele 
sunt pline cu apă, iar zonele respective sunt pierdute. 
Vijeliile au afectat parțial culturile de toamnă, o parte 
din ele � ind culcate la pământ”, ne-a declarat domnul 
Vlaicu Valentin, directorul societății Romgera. 

Nu se poate da vina doar pe natură pentru astfel 
de evenimente neplăcute. Majoritatea celor din sat 
recunosc că înfundarea șanțurilor cu pământ și a 
podețelor cu tot felul de resturi au favorizat băltirea 
apei în sat. Prin lege, � ecare cetățean este obligat ”de 
când lumea” să-și întrețină șanțul din fața gospodă-
riei. Cu încăzirea globală și cu seceta din ultimii zeci 
de ani, se pare că puțini au mai luat lucrul acesta în 
serios. Însă avertismentele pe care vremea ni le-a dat 
în ultimul timp -amintim și de ploile de acum câțiva 

ani- trebuie să ne trezească la acțiune. 
Rămâne în sarcina primăriei și a noului consiliu lo-

cal să analizeze problema șanțurilor și să adopte mă-
surile cele mai potrivite pentru a �  evitate pe viitor 
necazuri și mai mari

Sântana sub asediul ploilor

O iniţiativă frumoasă
Înanul 2018 se vor sărbători 

150 de ani de la s� nţire a bise-
ricii catolice cu hramul „Sfânta 
Ana”. Pentru a întâmpina acest 
evenimentașacum se cuvine, 
comunitateacatolicăintenţio-
neazăsărenovezeacestlăcaș de 
cult. Pentrususţinereaacesteii-
niţiative, duminică 12, iunie, a 
fostprezentînorașulnostrudomnul 

Herbert Hellstern – secretar de 
stat înministerul de interne al lan-
dului Baden – Wüttenberg. Dom-
nulHellstern s-a implicat perso-
nalînconstruireauneiasociaţii care 
are ca scopsprijinireacomunitățiibi
sericești „Sfânta Ana „ înstrângerea 
de fonduri. Asociaţia are sediulîn 
Germania darpoateprimimembrii-
sausponsorizăriși din alte state.


