
Luni, 1 decembrie, alături de 
întrega țară și orașul Sântana 
a sărbătorit Ziua Națională a 
României. Începând cu orele 
10.30, Primăria orașului a înce-
put să prindă culoare. Peste trei 
sute de participanţi au ignorat 
vremea neprielnică si au ve-

nit să cânte într-un glas ,,Noi 
suntem români”, prinși în hora 
tradițional românească și cu tri-
colorul prins în piept. Festivită-
ţile organizate cu această ocazie 
au început cu intonarea imnului 
de Stat de către Fanfara Lam-
bert Steiner. 

Tradiţia colindelor la Sântana 
a continuat și în acest an, prin 
participarea numeroaselor gru-
puri de colindători formate din 
elevi, cadre didactice, instituţii 
și coruri  ale Bisericilor ortodo-
xe, catolice și neoprotestante. De 
asemenea, am avut invitaţi speci-

ali prin participarea Corului Fa-
cultăţii de Teologie Arad. Pentru 
prima dată, în acest an am găzdu-
it ,,Caravana tradiţiilor de iarnă”, 
organizată de Consiliul Judeţean  
Arad și Centrul cultural judeţean 
Arad, în colaborare cu Primăria 
Sântana.

– Ne puteţi spune câteva cu-
vinte despre dumneavoastră?
– M-am  născut în Sântana, în 

data de 4 nov.1973, al treilea băiat 
al lui Ion și Marta Pamfi loiu. Am 
urmat clasele I-X la Școala Ge-
nerală din Sântana (1980-1990), 
Seminarul Teologic „ Ioan Popa-
su” din Caransebeș (1990-1995), 
Facultatea de Litere, Filosofi e și 
Istorie din cadrul Universității de 
Vest din Timișoara (1995-1999) 
Facultatea de Teologie Ortodo-
xă din cadrul Universității Aurel 
Vlaicu din Arad (2001-2004), 
studii aprofuntate –master teo-
logie(2007-2009) iar anul acesta 

am obținut gradul I în preoție.
În anul 1999 m-am căsătorit cu 

Musca Florica-Cornelia cu care 
am o fi ică – Cristiana, elevă în 
clasa a VII-a.
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La mulți ani România! La mulți ani români!

O ,,Săptămână de colinde”, la Sântana

Interviu cu preotul Liviu Pamfiloiu

Parohia Ortodoxă Caporal Alexa 
are un nou preot paroh

Acum, pe � nal de an vă doresc tu-
turor Sărbători Fericite alături de 
cei dragi și zile de sărbătoare pline 
de bucurie și fericire!

Acest an care se apropie de � -
nal a fost un an cu bune și rele, 
cu realizări dar și dezamăgiri, un 
an  pe parcursul căruia noi, cei 
din  administrația locală, am de-
pus toate eforturile pentru găsirea 
soluțiilor optime de implementare 
a unor proiecte necesare pentru 
dezvoltarea orașului. În acest sens, 
am drămuit responsabil � ecare re-
sursă � nanciară a bugetului local, 
încercând o prioritizare cât mai 
e� cientă a cheltuielilor destinate 
investițiilor, luând în considerare 
acoperirea unei palete cât mai largi 
de activități bene� ce comunității 
noastre locale. De asemenea, am 
încercat accesarea unor fonduri 
suplimentare pentru investiții, fă-
când referire aici la sume obținute 

prin fonduri europene, programe 
guvernamentale sau de la Consiliul 
Județean Arad. 

S-au depus toate eforturile pen-
tru buna administrare a orașului 
în contextul economic al acestui 
an, motiv pentru care sperăm că 
dumneavsoatră, cetățenii, sunteți 
mulțumiți de ceea ce am putut re-
aliza în anul 2014.

Un an în care în calitate de pri-
mar am avut o colaborare bună 
cu aparatul administrativ al pri-
măriei și Consiliul Local, cărora le 
mulțumesc  pentru susținere, îm-
preună formând la Sântana o echi-
pă cu rezultate pozitive pentru dez-
voltarea orașului nostru!

Sperăm că anul 2015 va �  unul 
mai bun pentru toată lumea, cu mai 
multe realizări, un an mai prosper!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar, Daniel Tomuța

Un gând la final de an!Un gând la final de an!

Primar 
Daniel Tomuța

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă în case-
le dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire! Fie ca lumina 
sărbătorilor să vă acopere sufl etele de bucurie și să vă călăuzească 

pașii spre un an nou mai bun!
La mulți ani!

Primăria Orașului Sântana



  SÂNTĂNEANUL

                                                       DECEMBRIE  2014  2014                           SÂNTĂNEANUL          pag. 2  SÂNTĂNEANUL          pag. 2  SÂNTĂNEANUL

Interviu cu preotul Liviu Pamfiloiu

Parohia Ortodoxă Caporal Alexa 
are un nou preot paroh Mesaje de sărbători

– Ce v-a deter-
minat să alegeţi calea preoţiei?

– De mic copil am simțit  
această chemare în a-L sluji 
pe Dumnezeu ca preot. Astfel 
eram nelipsit de la biserică, 
având plăcerea în a mă implica 
în cântarea bisericească de la 
strană.

– Care a fost drumul dvs. până 
să ajungeţi la Caporal Alexa?

– La începutul anului 2000, 
am fost numit ca preot pe sea-
ma parohiei Firiteaz, de pe raza 
comunei Șagu, jud. Arad. O 
localitate veche (prima atesta-
re documentară � ind la 1256) 
cu o biserică din anul 1779, cu 
oameni harnici, credincioși, 
români și maghiari și cu care 
am reușit să facem lucruri fru-
moase – � e modernizarea edi-
� ciilor bisericii, a căminului și 
a altor anexe, � e la organizarea 
în spiritul tradițiilor bănățene 
a Hramului bisericii (15 au-
gust, Adormirea Maicii Dom-
nului) unde a fost nelipsit, în 
cei aproape 15 ani, ÎPS  Dr. Ti-
motei Arhiepiscopul Aradului 
alături de preoți și o� cialități 
locale și centrale. Dorind apro-
pierea de locurile natale, paro-
hia Caporal Alexa a însemnat 
un bun prilej în acest sens.

– Cum v-au primit credincioșii?
– Am constatat cu bucurie 

primirea călduroasă a noilor 

mei credincioși, făcându-mă 
să mă simt acasă.

– Care sunt hobby-urile 
dumneavoastră?

– De mic copil mi-a plăcut 
să cânt, să desenez și…să că-
lătoresc, să văd lumea și, deși 
eram uneori destul de departe, 
cu drag și dor mă reîntorceam 
acasă.

– Ce planuri/proiecte de vii-
tor aveţi?

– În primul rand aș dori ca să 
se poată realiza o legătură mult 
mai strânsă între  preot/Biseri-
că și toți locuitorii satului Ca-
poral Alexa.  În al doilea rând, 
o bună colaborare  cu tinerii de 
toate vârstele, atât în domeniul 
cântării bisericești, a tradițiilor 
cât și în formarea caracterului 
lor. În al treilea rand, să se poa-
tă rezolva diferitele cazuri so-
ciale din parohie și nu în ulti-
mul rând, grija față de biserică, 
vechea școală și alte anexe.     

– Un mesaj pentru credincioși?
– Înaintașii ne-au lăsat o 

credință, o biserică frumoasă 
și tradiții pe măsură. Au fost 
responsabili și uniți în același 
timp. Rămâne să administrăm 
bine acestă moștenire, într-o 
unire frățească spre a o putea 
lăsa și noi, pe mai departe, 
urmașilor noștri

Cons. cab. primar
Larisa Roman
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Am Himmel leuchtet der Weihnachtsstern hell und klar,
Wir wünschen der ganzen Stadt Sanktanna ein frohes Fest und ein gutes 

Neues Jahr!
Pfarrer Ladislau Bariak.

Când ultimele � le cad, din mii de calendare, se aprind steluţe-n brad, ca 
semne de mare sărbătoare.

Când toţi urează celor dragi, cuvinte de mărire la fel vă dorim și noi ‚’ L a 
mulţi ani cu fericire,,

Părintele Ladislau Bariak.
Clubul Copiilor Sântana, elevi și profesori împreuna, urează tuturor, belșug 

în case și în su� et, bunăvoire între semeni, sănătate și spor în toate. Crăciun 
Fericit și La Mulţi Ani!

Se apropie sărbătoarea mult așteptată a Nașterii Domnului. Cu acest prilej, 
colectivul Poliţiei Orașului Sântana vă urează ca bucuria Nașterii domnului să 

vă pătrundă în su� et, să vă aducă pace și iubire, înţelepciune și multă voie bună.
Crăciun Fericit alături de cei dragi! LA MULŢI ANI!

Fie ca aroma sărbătorilor de iarnă și mirosul cozonacilor să vă aducă în case și 
în inimi săntătate, pace, liniște su� etească și un Crăciun fericit. La mulţi ani!“

SC Schuetzagra Impex  SRL Sântana

S� ntele sărbători de Crăciun și Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de mun-
că și multe satisfacţii alături de cei dragi. La mulţi ani!“

Asociaţie Agricolă “Spicul” Caporal Alexa

Fie ca spiritul blând al S� ntelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie 
și senin, prosperitate, veselie și sănătate în anul ce vine! 

Sărbători Fericite și La mulţi ani!“
Asociaţia Agricolă “Agromec” Comlăuș

Societatea Agricolă „Romgera” Sântana vă urează sărbători fericite si să aveți 
parte de multă căldură în su� ete si în case, bucurie în inimă, multă sănătate și 

putere de muncă.
Ca de obicei, să ne adunăm în jurul bradului alături de familie și de cei dragi, 

să lasăm lumina Crăciunului să ne pătrundă în case și să ne bucurăm de magia 
sărbătorilor. La mulţi ani! 

Agenţia de plăţi și intervenţie pentru agricultură
Centrul local Sântana

Transmitem  tuturor colaboratorilor și fermierilor ca bucuria cea nespusă a 
măritului praznic al nașterii Domnului să coboare asupra voastră belșug de 

daruri duhovnicești, pace și liniște, iar anul nou să vă aducă sănătate,fericire și 
întru toate bună sporire

La mulţi ani!

Nașterea Domnului să ne însenineze viaţa, pacea Lui să ne dea lumină, dra-
gostea Lui să ne deschidă inima, iar Mâna Lui să ne ocrotească de tot ce lumea 
ne oferă, ajutându-ne să deschidem su� etul pentru El. Însă, dincolo de data la 
care sărbătorim Nașterea Mântuitorului și de obiceiurile păgâne și lumești cu 

care a fost încărcată, această sărbătoare trebuie să � e un prilej de re� ecţie intimă 
asupra persoanei Celui ce s-a născut în ieslea Betleemului. Altfel, este posibil ca 

praznicul Nașterii, să treacă pe lângă noi și noi pe lânga el fără nici un folos.  Din 
cartea Apocalipsei, la a doua Sa venire, știm că va primi din nou aur și tămâie, 

dar nu și mir. El a murit o singura dată, pentru toate și pentru toată lumea.
Ce daruri îi vom aduce noi Lui anul acesta? Să vorbim cu El. 

Hristos s-a născut!
Pastor,  Popelea Ioan

Dragi sântăneni,
Am ajuns la � nele anului 2014, când 

gundurile tutror se îndreaptă spre S� ntele 
și frumoasele sărbători de iarnă, se deru-
lează aduceri aminte și se fac planuri de 
viitor. În aceste momente, noi, consilierii 
PSD din Consiliul Local Sântana dorim să 
vă transmitem gândurile noastre cele mai 
bune și mulţumiri pentru că ne-aţi fost 
alături. Organizaţia PSD Sântana a depus 
permanent eforturi pentru a vă reprezen-
ta interesele și nevoile, iar noi, în calitate 
de consilieri locali PSD, am susţinut dorin-
ţele, aspiraţiile voastre în toate ședinţele 
consiliului local. În politică este ca în viaţă: 
pierzi și câștigi; pentru noi important este 
să � i om, să câștigi și să păstrezi respectul 
oamenilor pe care îi reprezinţi.În politică 
sunt multe promisiuni și minciuni; pentru 
noi a contat adevărul, chiar dacă uneori 
adevărul a fost mai puţin plăcut decât o 
promisiune frumoasă făcută de alţii. Noi 
am fost ai voștri, noi am fost și suntem ca 
și voi, noi ne dorim același lucru pe care îl 
doriţi și voi, noi ne-am bucurat de respec-
tul vostru și am muncit pentru a merita și 
păstra acest respect.

Acum ne gândim la anul 2015 care se 
apropie cu pași repezi și ne dorim ca în 

noul an să facem mai mult și mai bine în 
folosul sântănenilor. Contăm pe sprijinul 
vostru, am avut și avem nevoie să ne � ţi 
alături în toate încercările noastre de a 
transforma orașul Sântana și de a-l face 
așa cum îl dorim să � e și să rămână și pe 
mai departe pentru copiii noștri. Ne dorim 
ca în anul 2015 să vă arătăm pe mai de-
parte că noi, consilierii PSD, conducerea și 
toţi membrii din organizaţia PSD Sântana 
suntem ai voștri, pe voi vă reprezentăm, 
interesul și nevoia � ecărui sântănean este 
preocuparea noastră. Acesta este gândul 
nostrum pentru anul 2015, iar dumnea-
voastră dragi sântăneni vă dorim “Săr-
bători fericite și un An Nou binecuvântat 
cu multe bucurii și realizări în familiile 
voastre!”

La mulţi ani 2015!
Organizaţia PSD Sântana

Consilier Local PSD,
Irina Rus

Cu ocazia frumoaselor sărbători ale nașterii Mântuitorului Isus Christos 
,Biserica Creștină Penticostală „FILADELFIA” , transmite tuturor cetăţe-
nilor orașului Sântana și Caporal-Alexa, cele mai calde urări de bucurie 

și sănătate.Fie ca aceste sărbători să aducă în casele dumneavoastră: pace, 
bucurie, prosperitate și dorinţele să vi se împlinească. Vă dorim un Crăciun 

deosebit și un An Nou Binecuvântat!
Pastor, Aurel Ardeu

Biserica Creștină Baptistă ”Betesda” Sântana urează tuturor sântănenilor 
ca de Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos,  îndurarea, 
pacea și dragostea lui Dumnezeu să vă � e înmulțite alături de cei dragi. Și 
deasemenea să răsune în inima noastră mesajul îngerului și al oștii cerești: 
”Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii 

plăcuți Lui.” Sărbători Fericite! 
Pastor , Gag Ciprian
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Tehnoredactare Cătălin Draia
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DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL SÂNTANA
Consiliul local al orașului Sântana 

s-a întrunit în mai multe ședinţe pe 
parcursul lunilor noiembrie și de-
cembrie 2014, după cum urmează: 

1.Ședinţa extraordinară din dată 
de 04.11.2014 cu următoarea ordi-
ne de zi: 

• Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei tehni-
co – economice și a cheltuielilor 
aferente proiectului de ,,Reabi-
litare imobil Liceul Tehnologic 
Sântana, judeţul Arad’’ cu sumele 
actualizate 

- valoarea totală a proiectului 
este în cuantum de 615.963,08 
lei cu TVA inclus 

2. Ședinţa extraordinară din 
dată de 07.11.2014 cu următoa-
rea ordine de zi: 

• Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea înfi inţării SC PREST 
COM SANTANA PAVAJ SRL în sub-
ordinea Consiliului Local Sântana 

- societatea comercială, SC 
PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL, 
se va înfi inţa în scopul derulării 
proiectului “SuccES Întreprinderi 
sustenabile pentru incluziune”, 
proiect pe Fondul Social – euro-
pean POSDRU 2007-2013, Axa 

Prioritară 6 “Promovarea incluzi-
unii sociale’’. 

• Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului ,,SUCCES 
ÎNTREPRINDERI SUSTENABILE 
PENTRU INCLUZIUNE’’ 

- proiectul a fost aprobat de 
către Autoritatea de Manage-
ment prin contractul de � nanţare 
POSDRU nr. 168/6.1.1/S/14632, 
se va implementa în parteneriat , 
Primăria Sântana este unul dintre 
cei 6 parteneri. Valoarea totală a 
proiectului Partenerului Primă-
ria Sântana este de 862.674,04 
lei cu TVA inclus, din care con-
tribuţia proprie esre de 2 % din 
totalul cheltuielilor eligibile, adi-
că 17.253,48 lei. Proiectul pre-
supune crearea la nivelul satului 
aparținător Caporal Alexa a unei 
structuri a economiei sociale, o 
societate comercială ce va fi  axa-
tă pe producerea de pavele. 

• Proiect de hotărâre privind rec-
tifi carea bugetului local al orașu-
lui Sântana pentru anul 2014 

• repartizarea sumei de 300.000 
lei cu TVA inclus pentru demara-
rea procedurilor de achiziţie pu-
blică pentru proiectul ,,SUCCES 

ÎNTREPRINDERI SUSTENABILE 
PENTRU INCLUZIUNE’’ 

3. Ședinţa ordinară din dată de 
18.11.2014 cu următoarea ordine 
de zi: 

• Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2015 la 
nivelul Primăriei orașului Sântana 

- aprobarea funcţiilor publice 
aferente anului 2015 potrivit pre-
vederilor Legii nr. 188/1992 Sta-
tutul funcţionarului public 

• Proiect de hotărâre privind în-
chirierea imobilului situat pe stra-
da Mihai Viteazu, nr. 18, evidenţiat 
în C.F. nr. 300417 – C1-U3 Sântana 

- închirierea se va face prin lici-
taţie publică cu plic închis a apar-
tamentului situat pe strada Mihai 
Viteazu, nr. 18, în suprafaţă de 
118 mp., cu un prêt de pornire de 
0,8 euro/mp, respectiv 100 euro/
lună/spaţiu, potrivit raportului 
de evaluare efectuat de către un 
evaluator autorizat. 

4. Ședinţa extraordinară din 
data de 02.12.2014 cu următoa-
rea ordine de zi: 

• Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Proiectului de orga-

nizare a reţelei școlare la nivelul 
orașului Sântana și satului aparţi-
nător Caporal Alexa , pentru anul 
școlar 2015 – 2016 

5. Ședinţa extraordinară din 
dată de 05.12.2014, cu următoa-
rea ordine de zi: 

• Proiect de hotărâre privind 
acordarea titlului de cetăţean de 
onoare al orașului Sântana dom-
nului Kriesemer Wolfgang 

- i s-a conferit titlul de cetăţean 
de onoare pentru activitatea de 
caritate desfășurată de-a lungul 
anilor , perioadă în care domnul 
Kriesemer Wolfgang a ajutat Case-
le de Copii din Sântana precum și 
Școlile de pe raza orașului prin do-
naţii care au constat în articole de 
îmbrăcăminte, produse alimenta-
re, produse de curăţenie și altele. 

• Proiect de hotărâre privind rec-
tifi carea bugetului local al orașu-
lui Sântana pentru anul 2014 

- s-a rectifi cat bugetul cu sumele 
aferente plăţilor sentinţelor răma-
se defi nitive pentru personalul 
din învăţământ și cheltuielile de 
personal pentru asistenţi persoa-
ne cu handicap și indemnizaţii .

 Intocmit, c.j. Monica Popovici

Liceul Tehnologic Sânta-
na a organizat, în partene-
riat cu Arhiepiscopia Ara-
dului,  Inspectoratul Școlar 
Judeţean Arad și Primăria 
orașului Sântana a șasea 
ediţie a concursului  „O, 
ce veste minunată!”, con-
curs cuprins în Calendarul 
Activităţilor Educative ale 
MEN. Concursul s-a adre-
sat preșcolarilor și elevilor 
din ciclul primar din în-
treaga ţară. Concursul s-a 
adresat preșcolarilor și ele-
vilor din ciclul primar din 
întreaga ţară. Secţiunea I: 
artă plastică ( pictură, feli-
citări, ornamente de Cră-

ciun, icoane). Secţiunea II: 
creaţii literare în proză sau 
în versuri ( clasele II  - IV). 
Secţiunea III: Simpozion 
interjudeţean “O, ce veste 
minunată!” – referate, co-
municări știinţi� ce, pro-
iecte didactice, serbări.  
Secţiunea IV: Colinde de 
Crăciun - concurs

La vernisajul expoziţiei 
concursului au participat 
Înaltpreacuviosul părinte 
dr. Iustin Popovici – con-
silier cultural al Arhiepi-
scopiei Aradului, primarul 
orașului Sântana, ing. Da-
niel Tomuţa, viceprima-
rul orașului Sântana, prof. 

Cornel Gligor, conducerea 
Liceului Tehnologic Sân-
tana, director, prof. Mircea 
Căruntu, director adjunct, 
prof. dr. Ana Honiges, pre-
ot Nicolae Rădulescu – pa-
rohia Sântana I, preot Ioan 
Crainic și diacon Adrian 
Crainic – parohia Sântana 
II preot Liviu Pam� loiu 
– parohia Caporal Alexa 
, cadre didactice, copii și 
părinţi. 

La concursul de colinde 
au participat: cls a III –a 
A, prof. Carmen Maxa, cls 
a IV –a A, prof. Daniela 
Chandler, cls I- IV secția 
germană –înv. Astrid We-

ber, Hermine Reinholz , cls 
a III – a B, cls a IV – a B – 
prof Pavel Grecu de la  Li-
ceului Tehnologic Sântana, 
Școala Gimnazială Vinga 
– prof. Naomi Bogoșel, Pa-
rohia Ortodoxă Șagu – pr. 
Marius Ardelean, Romana 
Zbârcea,  Parohia Orto-
doxă Caporal Alexa – pr 
Liviu Pam� loiu, Parohia 
Ortodoxă Moțiori – pr. 
Sălăvăstru Ciprian, Liceul 
Tehnologic Sântana – cls. a 
V-a  A, a VII-a E, a VIII-a 
E – prof. Pavel Grecu, cls a 
VIII –a G – prof. Melania 
Raab, cls IX – XII – prof. 
Ioan Bulzan.

Mulţumim Întâistătăto-
rului Arhiepiscopiei Ara-

dului, dr. Timotei Seviciu, 
pentru sprijinul moral 
acordat pentru desfășura-
rea acestei activităţi, În-
altpreacuviosul părinte dr. 
Iustin Popovici pentru că 
ne-a onorat cu prezenţa și 
pentru cuvântul de învăţă-
tură rostit cu acest prilej, 
Primăriei pentru spaţiul 
alocat, precum și tuturor 
cadrelor didactice și copi-
ilor din întreaga ţară pen-
tru munca depusă în reali-
zarea lucrărilor. 

Organizatori concurs: 
Cornelia Pam� loiu, Lucia 
Pelinari, Nicoleta Rotar, 
Monica Nadiu

Înv. Cornelia Pam� loiu

„O, ce veste minunată!” – ediția a VI-a 
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Primarul 
orașului Sântana, domnul 
Tomuta Daniel, a ţinut un 
discurs legat de semni� ca-
ţia acestei zile, felicitând și 
urând tuturor românilor 
,,La mulţi ani ‘’. A urmat 
un program de cântece și 

poezii patriotice  la care 
au participat elevii Șco-
lii Generale “Ștefan Aug. 
Doinaș” și corul copiilor 
,,Îngerașii”, ai Bisericii din 
Caporal Alexa, Clubul 
Copiilor Sântana, Ansam-
blul folcloric ,,Busuiocul “, 

grupul vocal,,Flori de bu-
suioc” și grupul bărbătesc 
format din interpreţii de 
muzică populară  din Sân-
tana: Călin Timiș, Pavel 
Cighirean, Suciu Constan-
tin, Sorin Mocan și Florin 
Lupșan, acompaniaţi de 

instrumentiștii Ignat La-
urenţiu și Dorin Roman. 
Am cinstit memoria ero-
ilor căzuţi pentru patrie  
alături de preoţii Rădu-
lescu Nicolae, Porcolean 
Nicolae, Dobrean E� i-
mie, Crainic Ioan, Crainic 
Adrian și Pam� loiu Liviu, 
care au ţinut un tedeum la 

monumental eroilor, după 
care instituţiile și partide-
le politice din Sântana au 
depus coroane. Primăria 
orașului Sântana a pregă-
tit pentru toţi cei prezenţi 
tradiţionala fasole cu cio-
lan.

Inspector,
Rozalia Pașca

>>> pag. 1

La mulți ani România, La mulți ani români!

Săptămâna  s-a 
încheiat cu un concert de cân-
tece de Crăciun și colinde din 
repertoriul naţional și interna-
ţional oferit de Incanto Quar-
tetto Timișoara. Spectacolele de 
colinde au avut loc în holul Pri-

măriei, colindătorii � ind apoi  
răsplătiţi cu mici cadouri. Pen-
tru toţi participanţii organiza-
torii au asigurat ceai și vin � ert .

Primăria Sântana multumește 
tuturor colindătorilor dar și pu-
blicului participant la colinde.

Nu degeaba luna decembrie se 
numește Luna Cadourilor. Se pare 
că anul acesta copiii din Sântana 
au fost foarte cuminţi întrucât sa-
cul cu cadouri s-a deschis pentru 
ei de mai multe ori. La începutul 
lunii, Moș Nicolae a trimis prin 
intermediul domnului Wolfgang 
Kriesemer cadouri pentru toţi ele-
vii Liceului Tehnologic din gră-
diniţă și gimnaziu. Apoi, pentru 
al doilea an consecutiv, Consiliul 
Local al orașului Sântana a reușit 

să asigure cadouri de Crăciun tu-
turor elevilor din oraș. Neaștep-
tate au fost  cele 872 de pachete 
făcute cadou copiilor de către 
Fundaţia Road of Hope și firma 
Planet Program SRL. Dacă adău-
găm și cadourile oferite de primă-
rie tuturor colindătorilor putem 
spune că Moșul a fost darnic anul 
acesta și a produs multă bucurie 
în sufletele copiilor. În numele lor 
mulţumim tuturor celor implicaţi 
în aceste acţiuni.

>>> pag. 1

O ,,Săptămână de colinde”, la Sântana Cadouri de Crăciun pentru toți elevii

Iarna se apropie cu pași repezi și 
ninsorile vor ajunge  cu siguranță 
și în orașul nostru, de aceea, do-
rim să reamintim tututuror cetăţe-
nilor și operatorilor economici, că 
sarcina îndepărtării gheţii și zăpe-
zii de pe trotuarele și parcările din 
jurul imobilelor unde își au domi-
ciliul sau își desfășoară activitatea, 
le revine proprietarilor/locatarilor,  
potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 
21/2002 privind gospodărirea lo-
calităţilor urbane și rurale, art. 9, 
lit f, precum și potrivit prevederi-

lor hotărârii Consiliului Local, pri-
vind buna gospodărire a orașului.

Nesocotirea acestor sarcini va 
atrage după sine aplicarea unor 
sancţiuni contravenţionale, re-
spectiv amenzi, potrivit actelor 
normative în vigoare.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă Sântana, vă recoman-
dă să veri� caţi și să curaţaţi co-
șurile și burlanele de fum, înainte 
de utilizarea acestora pe perioada 
iernii.

SVSU Sântana

În atenția persoanelor fizice și juridice

Organizaţia PNL Sântana vă dorește ca Sfânta sărbătoare a Crăciunului să 
vă găsească sănătoși  și să vă umple su� etul de speranţă, fericire și bucurii.
Vă dorim ca Anul Nou să vă aducă tot ce e mai bun, să � e un an mai bogat 
în împliniri, mai înalt în aspiraţii și plin de succese!

Sărbători Fericite și La mulţi ani!
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Vineri, 5 decembrie 
2014, Consiliul Local Sân-
tana a acordat titlul de ce-
tăţean de onoare domnu-
lui Wolfgang Kriesemer. 
Este al treilea titlu de cetă-
ţean de onoare atribuit de 
autorităţile locale.

Domnul Wolfgang Krie-
semer este născut în Koln, 
Germania și este cetăţean 
german. A ajuns pentru 
prima dată în România în 
toamna anului 1993, tri-
mis o� cial de către Can-
celaria landului Renania 
de Nord-Westfalia să facă 
pregătire profesională 
ucenicilor de la Liceul de 
Construcţii din Arad. În-
tâmplător a făcut o vizită 
în comuna Petriș din ju-
deţul Arad. A fost profund 
mișcat de situaţia copiilor 
de acolo, care nu aveau 
încălțăminte bună, haine, 
sau alte lucruri necesare 
unei dezvoltari cât mai 
normale. Acela a fost mo-

mentul decisiv în care s-a 
hotărât să schimbe ceva 
în viața acelor copii și mai 
apoi a altora. 

S-a întors în toamna anu-
lui 1993, cu un total de 500 
de pachete pentru copii. 
Pachetele au fost adunate 
doar din orașul Neuss. Au 
donat școlile din localitate 
și toți cei care au dorit să 
participe la această acţiu-
ne.  timp, tot evenimentul 
de strângere al pachetelor 
a luat amploare, iar la mo-
mentul actual foarte multe 
orașe din jurul localității 
se implica constant. În ul-
timii ani a adus în Româ-
nia de � ecare dată peste 
6000 de pachete pentru 
Crăciun, ceea ce denotă o 
muncă formidabilă. Prin-
tre bene� ciarii cadourilor 
de Crăciun aduse de dom-
nul Krisemer se numără și 
elevii Școlii “Sf. Ana”, de la 
preșcolari la elevii de gim-
naziu. 

Acest om cu inimă mare 
s-a implicat și în ajutorarea 
comunităţilor dezavanta-
jate din orașul nostru. Cu 
banii adunaţi de la diferite 
personae și � rme din Ger-
mania a cumpărat 4 case 
pentru asociaţia S.O.S. 
copiii din Sântana. A con-
struit apoi o casă și în satul 
Caporal Alexa, proprietate 
a Asociaţiei Penticostale de 
Misiune Creștină, în care, 
prin grija primăriei Sânta-
na,  va funcţiona centrul de 
zi pentru copii cu problem 

sociale. 
De asemenea, a plătit an 

de an transportul a câte 
cel puţin 7 camioane de 
bunuri pe  care le-a trimis 
în ţară. Domnul Wolfgang 
adună tot ce primește, de 
la îmbrăcăminte, alimente 
până la produse de igienă 
și curăţenie. Ajută săracii, 
copiii, bătrânii și pe cei 
bolnavi. În � ecare an, în 
preajma Crăciunului, acest 
domn inimos împarte ca-
douri, așa încât niciun co-
pil să nu � e uitat de la “Moș 

Crăciun”.
Atribuirea titlului de ce-

tăţean de onoare la pro-
punerea domnului Aurel 
Ardeu, consilier local PNL, 
este gestul de mulţumire și 
recunoștinţă pe care Con-
siliul Local Sântana a fost 
dator să îl facă. Ne alătu-
răm cu toţii și mulţumim 
încă odată domnului Wolf-
gang Kriesemer pentru 
toată dăruirea de care a dat 
dovadă în toţi acești ani!

Viceprimar 
Cornel Gligor

Wolfgang Kriesemer Cetățean de onoare al orașului Sântana

Apropierea sărbătorilor se face 
simțită din plin în oraș, în acest 
sens � ind începute și lucrările de 
amenajare a Sântanei pentru pri-
mirea cu bucurie a sărbătorilor, 
pentru intrarea în atmosfera spe-

ci� că Crăciunului.
S-a trecut la pavoazarea orașului, 

prin montarea beculețelor de săr-
bătoare, a � gurinelor de Crăciun, 
respectiv prin pregătirea Sântanei 
pentru întâmpinarea Crăciunului!

Atmosfera Crăciunului 
se face simțită în Sântana!

Sistemul de monitorizare a poluării 
din Sântana – operațional!

Bradul de Crăciun din fața Pala-
tului Administrativ a fost amplasat 
și decorat, iar luminile multicolore 
ale beculețelor speci� ce sărbători-
lor iernii dau deja o notă aparte 
centrului Sântanei.

Atmosfera de sărbătoare a Cră-
ciunului a pus stăpânire pe oraș! O 
atmosferă a bucuriei, cum doar în 

această perioadă a anului o întâl-
nim!

Iar ca atmosfera de sărbătoare să 
� e completă, pe lângă organizarea 
zi de zi a unor concerte de colinde, 
în fața primăriei a fost amenajat 
inclusiv un târg de Crăciun. Sânta-
na arată că știe să se bucure cu ade-
vărat de Sărbătoarea Crăciunului!

Sistemul de monitorizare perma-
nentă a poluării aerului orașului a 
fost instalat cu succes, acest sistem 
� ind alcătuit atât dintr-o stație per-
formantă de monitorizare a aeru-
lui, cât și dintr-un display digital 
care prezintă în permanență datele 
despre poluare înregistrate de stația 
de monitorizare. 

Panoul digital de prelevare și 
a� șare a datelor privind calitatea 

aerului din oraș a fost montat la 
Primărie, noi prezentându-vă mai 
sus o schemă despre modul de citi-
re a datelor a� șate pe display.

Prin acest sistem preformant, 
Sântana devine singurul oraș din 
județ care dispune de o asemenea 
tehnologie de înaltă acuratețe prin 
care se veri� că în permanență cali-
tatea aerului respirabil.

Inspector Laurențiu Blidar

Indicatori 
cromatici  (verde, 

galben și roșu)
Verde - valori 

normale
Galben - valori de 

atenție
Roșu - valori limită 

sau peste limita 
normală

Unitatea de măsură 
pentru parametrii 

stației meteo 
(Radiație solară, 

temperatura, etc)

Valorile înregistrate 
de stația meteo 
(radiația solară, 

direcția vântului și 
temperatura)

Datele preluate din stația meteo:

Direcția vântului (în grade față de Nordul 

orașului), Radiația solară (watt\m2) și 

temperatura  (în grade Celsius

Pulberi în suspensie 
(PM10)

Monoxidul de 
carbon (CO)

Indicator moni-
torizat

Oxizii de azot (NOx)

Unitatea de 
măsură

Valoarea înregis-
trată de stația de 

monitorizare

Valoarea limită 
pentru indicatorii 

monitorizați 
conform legislației 

în vigoare
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Căsătoriile lunii noiembrie 2014
TOPOR GHEORGHE- ADRIANA ȘI BUDA FLORICA- LENUŢA

MATEI ATTILA- GHEORGHE ȘI COZAC MĂRIOARA
BLĂGĂU VOICU- CĂTĂLIN ȘI MEŢCAN RALUCA- MANUELA

RUȘTI TRIFAN- MUGUREL ȘI IOANOVICI MARIANA

Sper  ca acest pas al întemeierii familiei, să le  aducă 
numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc 
tuturor să aibă parte de o viață fericită împreună, pre-
sărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină 
de sănătate. CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

În perioada 10-21 noiembrie 2014 s-a 
efectuat o campanile de vaccinare antipo-
liomelită a elevilor din clasa pregătitoare 
și clasa a II-a.

Campania de vaccinare a fost organi-
zată conform calendarului de imunizări 
prevăzut în Ordinul M.S. Nr. 422/ 2013 
a Centrului Naţional pentru Supraveghe-
rea și Controlul Bolilor Transmisibile.

Aceste campanii de vaccinare se adre-
sează tuturor copiilor de vârst eligibilă, 
școlarizaţi și neșcolarizaţi. Vaccinarea co-
piilor școlarizaţi se efectuează prin inter-
mediul cabinetelor medicilor de familie.

Această acţiune de vaccinare a avut în 
vedere protejarea copiilor eligibili faţă de 
virusul poliomelitic, o boală extreme de 
gravă.

Dar ce este vaccinul?
Vaccinul este un produs care asigură 

imunitate protejând organismul de diver-
se boli infecţioase grave. Prin vaccinare 
se administrează variante ino� ensive ale 
microbilor care produc o anumită boală. 

Vaccinul nu poate declanșa boala, dar de-
termină organismul să-și producă proprii 
anticorpi care îl vor proteja în mod speci-
� c de această boală.

Vaccinul se poate administra prin injec-
ţii, pe cale orală sau prin aerosoli.

Vaccinurile te pot proteja împotriva 
unor boli precum: tuberculoza, poliome-
lita, di� eria, tusea convulsivă, rujeola, te-
tanosul, hepatitele de tip A și B sau gripa.

Un vaccin e� cient trebuie să asigure 
protecţie pentru o perioadă îndelungată 
și, în același timp, să nu determine apari-
ţia unor efecte secundare.

Vaccinarea este singura metoda sigură 
prin care îţi poţi proteja copilul de multe 
boli infecţioase. Vaccinându-I, copiii vor 
�  sănătoși și se vor dezvolta armonios.

În perioada imediat următoare se va mai 
desfășura o campanile de vaccinare con-
tra di� eriei și tetanosului (D. T.) a elevilor 
din clasa a VIII-a și clasa a IX-a.

Asistent medical, Rodica Chetrariu 
Monica Mișcoi

Conform Legii 126/1995, persoanele 
� zice nu pot deţine, comercializa sau fo-
losi articole pirotehnice din cls. II-IV, T1 
și T2, având voie să deţină și să foloseas-
că doar articole pirotehnice din cls. I de 
periculozitate.

Folosirea articolelor pirotehnice se in-
terzice în următoarele situaţii:

- între orele 24:00- 06:00, cu excepţia 

perioadelor autorizate (Revelion)
- la o distanţă mai mică de 50m de locuinţe
- la o distanţă mai mică de 500m de in-

stalaţii electrice de înaltă tensiune
- pe drumurile publice deschise circu-

laţiei rutiere
ATENŢIE!!!!

Orice operaţiune cu articole pirotehni-
ce efectuată fără drept constituie infrac-
ţiune și se pedepsește cu închisoarea de 
la 3 luni la 1 an.

Joi, 27.11.2014, în clădirea fostului spital 
orășenesc s-a desfășurat o acţiune de dona-
re de sânge. Au fost 24 de donatori, din acest 
punct de vedere, � ind o acţiune de succes.

Reamintim tuturor că pe lângă gestul 

umanitar, donatorii de sânge bene� ciază 
și de anumite facilităţi, printre care: ti-
chete de masă, analize medicale gratuite 
sau o zi liberă.

Primăria

Primăria Orașului Sântana vă comunică 
programul de colectare a gunoiul menajer de 
către � rma de salubrizare, pentru perioada 
sărbătorilor de iarnă, după cum urmează:

Săptămâna 22 - 28 decembrie 2014  NU  
SE COLECTEAZĂ  GUNOIUL .

Săptămâna 29 decembrie 2014 – 04 ia-
nuarie 2015  gunoiul se va colecta în zile-
le de vineri, 02 ianuarie 2015 în Comlăuș 
și Caporal Alexa și sâmbătă, 03 ianuarie 
2015, în Sântana.

Lunar se organizează câte 
o acţiune de prindere a 
câinilor vagabonzi. Obiec-
tivele vizate sunt: centrul, 
piaţa și clădirile unităţilor 
școlare. În funcţie de soli-
citări, echipa de ecarisaj se 
deplasează și în alte zone. 
În 27 noiembrie 2014 au 
fost ridicaţi de pe raza 
orașului un număr de 22 
câini. Cu o lună înainte au 
fost prinși doar cinci câi-
ni. Strada Tranda� rilor și 
Școala Gimnazială Comlă-
uș sunt două din zonele în 
care au fost reclamaţii dar 
la momentul acţiunii nu a 
fost găsit niciun câine. În 
schimb au fost totuși cap-

turaţi patru din câinii de 
pe str. Ze� rului.

Acţiunea s-a desfășurat 
fără incidente, spre deo-
sebire de alte dăţi în care- 
mai ales în cartierul locuit 
majoritar de rromi- unii 
cetăţeni s-au certat cu 
echipa de ecarisaj.

Primăria

În cadrul Primăriei Sântana sunt an-
gajaţi cu contracte individuale de mun-
că un număr de 52 asistenţi persoane 
cu handicap. Aceștia supraveghează, 
acordă asistenţă și îngrijire unui co-
pil sau adult cu handicap grav și poa-
te �  chiar una din rudele persoanei cu 
handicap. Salariul pentru o asemenea 
activitate,este echivalent cu cel al unui 
nou angajat al primăriei cu studii supe-
rioare sau al unui muncitor cu vechime. 

Plata indemnizaţiilor pentru asistenţii 
personali a întârziat în luna decembrie 
din cauza faptului că guvernul a alocat 
fondurile necesare în data de 4 decem-
brie, iar repartizarea acestora la nivelul 
judeţului s-a făcut în 9 decembrie. 

Dorim să precizăm că primăria ora-
șului Sântana a solicitat lunar de la gu-
vern sumele pentru plata salariilor și a 
indemnizaţiilor, însă acestea au întâr-
ziat lună de lună și plata salariilor s-a 
făcut de la bugetul local. Deși conform 
legislaţiei contribuţia proprie a primă-
riei trebuie să � e de numai 25%, pentru 
a nu �  afectată și mai rău viată și sănă-
tatea acestor familii, salariile și indem-
nizaţiile s-au asigurat aproape în totali-
tate din bugetul local. În plus, urmare a 
demersurilor făcute, în luna decembrie 
s-au alocat și banii pentru plata dreptu-
rilor de concediu pentru anul 2014, în 
cuantum de 670 lei

Primăria

Campanie de vaccinare antipoliomelită

Acţiune de prindere a câinilor 
fără stăpân

Donare de sânge!

ANUNŢ IMPORTANT!

Despre indemnizațiile asistenților persoanelor cu handicap!

CARICATURA LUNII

COMEMORĂRI
Cu  mâhnire în sufl et ne luăm la re-
vedere de la sântănenii care au trecut 
la cele veșnice în luna precedentă. 
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

COLOMPAR 

ȘTEFAN,

TODEA IOAN,

MATEAȘ MARIA,

BOTA ILEANA

Sâmbătă, 20 decembrie 
2014, ora 17,00 la Sala fes-
tivă a Liceului Tehnologic 
Sântana, Clubul AWANA 
vă așteaptă la o seară spe-

cială cu ocazia Sărbătorii 
Nașterii Mântuitorului.

Toți copiii între 6- 14 
ani, părinți, bunici, sunteți 
așteptați!

Director AWANA - 
Sidonia Gag

Anunț
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Sportul rege la loc de cinste în Sântana

A.S. ”Voința” Caporal Alexa - 2014  Tur Liga VI B

Secţia de fotbal din cadrul ACS Unirea Sân-
tana a avut asigurate, în turul campionatu-
lui 2014-2015, din partea Primăriei Sânta-
na, a Consiliului Local Sântana și a diferiţilor 
sponsori, condiţii dintre cele mai bune de 
desfășurare a activităţii.

Echipa de seniori a pornit în acest campio-
nat cu gândul de a ataca primul loc al Ligii a 
IV-a și de ce nu chiar promovarea în eșalonul 
superior. Lotul are în componenţa sa 21 de 
jucători, dintre care 17 sunt proveniţi din 
pepiniera proprie. S-au făcut câteva achiziţii 
importante de jucători (Brozbic de la Șoimii 
Pâncota, Șiclovan și Potoreţ din campionatul 
Ungariei, Claudiu Popa de la UTA, Fabian de 
la Progresul Pecica, Cosmin Popa și Calancea 
reîntorși la echipă) și s-a mărit bugetul secţi-
ei de fotbal, pentru ca atingerea obiectivului 
propus să � e viabilă. Cu toate acestea echipa 
de seniori a rămas datoare celor ce o susţin 
material și � nanciar, cât și iubitorilor fotba-
lului din orașul nostru, situându-se la � nalul 
turului abia pe locul V, la șapte puncte de 
liderul clasamentului, Progresul Pecica.

Echipa noastră, la care antrenorul Dinu 
Donca are o continuitate de 4 ani, are totuși 
potenţial. S-a văzut asta în jocurile cu echi-
pele grele ale competiţiei, când i-a învins pe 
cei din Pecica ori Chișineu Criș, dar lipsa de 
concentrare, mai ales în faza de atac, a făcut 
ca în unele jocuri, cu grupări mai slab cotate, 
rezultatele să nu ne � e favorabile. 

Cel mai bun jucător al echipei noastre și lide-
rul de necontestat al acesteia este, de mulţi ani, 
Iulian Vuin, un exemplu pentru ceilalţi jucători, 
din toate punctele de vedere.

Echipa mare de juniori (A1) a încheiat acest 
tur de campionat pe un meritoriu loc II, la 
un singur punct de cei din Chișineu Criș, care 
se a� ă în fruntea ierarhiei. Antrenorul Iulian 
Vuin s-a bazat pe un lot format din 18 jucă-
tori, toţi din Sântana. Sperăm ca la sfârșitul 
competiţiei, având în vedere că jocurile cu 
echipele importante le vom susţine pe teren 
propriu, să devenim, din nou, campioni ju-
deţeni, la această categorie de vârstă.

Cei mai buni jucători ai acestei echipe sunt 
Marius Bud și Mădălin Josan, care la 16 ani 
cochetează și cu echipa de seniori.

Juniorii C (născuţi în anul 2000 și mai ti-
neri), antrenaţi de Cosmin Popa, se a� ă la 
jumătatea întrecerii pe locul VI. Lotul cu-
prinde 16 jucători, remarcatul echipei � ind 
Gabriel Trifan.

Juniorii D (născuţi în anul 2002 și mai ti-
neri) au încheiat turul campionatului pe lo-
cul VI. Cosmin Popa se ocupă și de pregătirea 
acestei echipe, lotul cuprinzând 16 copii.

Cea mai mică grupă, juniori E ( născuţi în 
anul 2004 și mai tineri) este nou înfiinţată 
de antrenorul Silviu Puia și cuprinde 21 de 
copii, dar selecţia rămâne deschisă.

Prof Cătălin Puia

În turul de campionat al Ligii VI B, ”Voința” 
Caporal Alexa obține cea mai bună clasare 
de la în� ințarea sa din 2009 și anume locul 
III, la două puncte de locul II, care este loc 
promovabil.

La această clasare au contribuit un lot de 
jucători foarte unit și cei doi antrenori prin-
cipali, în speță domnul Tofeni Daniel etapa 
1-4 și domnul Popa Cosmin etapa 5 și până 

în prezent.
La începutul acestui tur, datorită susținerii 

primăriei orașului Sântana au fost construite 
vestiare noi, bănci de rezerve, montat gard 
împrejmuitor și delimitator. Rezultatele nu 
au întârziat să apară, echipa ”Voința” Ca-
poral Alexa a obținut în turul de campionat 
2014-2015 al ligii VI B următoarea linie de 
clasament: 9 meciuri- 5 victorii, 2 egaluri, 2 

înfrângeri și un onorant loc III pe podiumul 
clasamentului.

Golgheterii echipei sunt: Sârdea Marcel- 5 
goluri, Bălăban Ionel- 5 goluri, Buburuzan 
Daniel- 26, Perta Florin- 26, Geoldeș Andrei- 
16, Ioan Sebastian- 16, Costea Vlad- 16.

Lotul de jucători folosit în acest tur a fost 
următorul: Tirla Valentin, Kalo Gabriel- por-
tari; Budrală Gheorghe, Trif Dumitru, Grozes-

cu Ruben, Gurban Sergiu, Geoldeș Andrei, 
Mariș Alin, Gurban Silviu- fundași; Pintean 
Daniel, Coman Vasile, Ivan Sebastian, Trif 
Ioan, Bălăban Ionel, Costea Vlad, Mihai Eu-
gen, Pitic Solomon- cpt- mijlocași; Buburu-
zan Daniel, Ilonca Viorel, Perta Florin, Sîrdea 
Marcel.

În încheiere, conducerea Aso-ciației Spor-
tive ”Voința” Caporal Alexa urează tuturor 
iubitorilor de sport și nu numai, din satul 
Caporal Alexa și orașul Sântana, sănătate, 
bucurii, Sărbători fericite și tradiționalul ”La 
mulți ani!”

Rezultatele din tur:
ET. 1 Almaș- Voința  4-2
ET.2 Vointa- Gurba 2-1
ET.3 Ineu II- Voința 2-2

ET. 4 Voința- Sintea Mare 0-0
ET. 5 Criș II- Voința 2-3
ET. 6 Voința- Chier 3-2

ET. 7 Seleuș- Voința 1-3
ET. 8 Beliu- Voința 1-3

ET. 9 Voința- Chereluș 0-5
Ciprian Gurban

Juniori A1

Juniori C+D

Seniori

„Voința” Caporal Alexa

Mare parte din ajutoarele alimentare care se 
primesc anual de la Uniunea Europeană au so-
sit și în Sântana! Aceste ajutoare alimentare 
se distribuie pe baza cupoanelor primite prin 
poștă și a buletinului de identitate, iar cate-
goriile de persoane care bene� ciază de aces-
te ajutoare sunt:

-persoanele care bene� ciază de ajutor soci-
al (VMG)

-șomerii
-pensionarii care au pensia sub 400 lei
-persoanele cu handicap grav și accentuat

-familiile bene� ciare de alocație pentru 
susținerea familiei

-veteranii și văduvele de război
Cantitatea de alimente prevăzută pentru o 

persoană este formată din: 6 kg făină, 6 kg 
mălai, 2 pungi paste făinoase, 4 l ulei, 4 kg 
zahăr, 8 buc. conserve carne de porc, 6 buc 
conserve carne de vită, 10 buc conserve pate 
de � cat.

Alimentele sunt ambalate în cutii cu conținut 
identic, � ecare cutie conținând jumătate din 
cantitatea prevăzută pentru o persoană, ast-

fel încât � ecare persoană (pe baza cuponului) 
primește două cutii.

Cele prezentate mai sus sunt reglementările 
legale privind aceste ajutoare alimentare.

Trebuie speci� cat că ajutoarele alimentare 
la care am făcut referire mai sus provin de la 
Uniunea Europeană. Singura obligație a Pri-
măriei este asigurarea depozitării alimente-
lor și distribuirea acestora către persoanele 
bene� ciare. 

Din păcate, anul acesta, datorită proastei or-
ganizări a guvernului, au fost o serie de situații 
neplăcute cu aceste ajutoare. În acest an be-
ne� ciarii ajutoarelor europene au fost stabi-

liţi la nivel central, de guvern, pe baza datelor 
existente la nivelul Ministerului Muncii, Fami-
liei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Au apărut neconcordanțe între cei care au 
primit cupoane și listele celor care aveau drep-
tul de a primi aceste jutoare de la Uniunea Eu-
ropeană. 

Speci� căm că aceste neconcordanțe sau 
situații neplăcute prin faptul că au existat o se-
rie de probleme cu privire la bene� ciarii aju-
toarelor alimentare se datorează organizării 
defectuoase din partea guvernului, care este 
responsabil de lista celor ce primesc ajutoa-
rele. 

Cu privire la ajutoarele alimentare
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Se lucrează de zor la � nalizarea 
terenului sintetic de pe strada Du-
nării. Au fost amplasaţi stâlpii care 
delimitează terenul și pe care vor 

�  montate gardul împrejmuitor și 
becurile pentru instalaţia de noc-
turnă. Urmează așternerea supra-
feţei de joc din iarbă arti� cială

De aproape trei luni se lucrează 
la amenajarea parcului Katha-
rina Ackermann dintre străzile 
Eminescu și Muncii. Au fost deja 
pavate aleile, s-au montat echi-
pamentele de joacă pentru copii 
și aparatele de � tness pentru cei 
care vor un pic de mișcare. A fost 
realizat spațiul pentru o� cierea 
cununiilor în aer liber pentru 
cununii în aer liber și s-a ridicat 
structura metalică a scenei pen-

tru spectacole. În același timp, 
pentru a �  prevenite vandalismele 
s-au montat și cinci camere de su-
praveghere video. O  noutate care 
sperăm să atragă tinerii iubitori 
de jocuri sportive este amplasarea 
a două mese de tenis de masă în 
colţul de lângă staţia de pompare 
a apelor uzate. Așteptăm cu inte-
res venirea primăverii pentru a ne 
desfăta de un loc de recreere cu 
adevărat superb.

Parafrazând titlul cărţii scrise 
de președintele României, putem 
a� rma că dezvoltarea infrastruc-
turii rutiere la nivelul orașului 
se face pas cu pas. Cel  mai mare 
proiect de infrastructură rutieră  
din oraș începe să prindă contur.  
Așa după cum am informat în nu-
merele trecute ale ziarului nostru, 
primăria orașului a câștigat un 
proiect de asfaltare a 8,1 km de 
drumuri locale. Acestea sunt cu-
prinse în perimetrul delimitat de 
străzile 1 Decembrie, Ghioceilor 
și Câmpului. Pentru oraș acest lu-

cru este cu atât mai valoros cu cât 
după introducerea canalizării pe 
bani europeni, iată că se reușeș-
te asfaltarea atâtor străzi cu bani 
guvernamentali. Lucrările au fost 
întârziate pentru simplul motiv 
că la primul termen al licitaţiei nu 
s-a prezentat niciun constructor. 
Pro� tând de vremea favorabilă  
s-a intrat în forţă pe strada 1 De-
cembrie - cea mai mare și mai im-
portantă arteră de circulaţie din 
Comlăuș- și strada Păcii. Urmea-
ză epregătirea pentru asfaltarea 
străzilor N. Bălcescu și Teiului. 

Probabil că este deja de mult 
cunoscută intenţia de construire 
a unei capele în parohia ortodo-
xă Comlăuș. Bineînţeles că unii 
s-au întrebat de ce nu se por-
nește odată construcţia acesteia. 
Răspunsul este simplu și nu ţine 
de bunăvoinţa cuiva. Înainte de 
începerea lucrărilor trebuie să 
� e obţinute autorizaţiile necesa-
re. În acest sens, Parohia Orto-
doxă Comlaus, a fost nevoită să 
facă demersuri pentru remedie-
rea problemei privind diferenta 
dintre suprafata reala și cea din 
cartea funciara a terenului ocu-
pat în prezent de cimitirul din 
Comlaus.   Pentru a �  pe înţe-
lesul tuturor trebuie să spunem 
că în acte suprafaţa ocupată de 
cimitir era mai mică decât în re-
alitate și prin urmare biserica nu 

putea construi pe un teren care 
nu-i aparţine.

În acest scop, pentru îndrepta-
rea erorii, a fost deschis un pro-
ces la Judecatoria Chisineu Cris, 
proces care, deși a durat foarte 
mult timp, s-a � nalizat favorabil, 
cu dispoziţia de recti� care a su-
prafetei de la 17.265 mp, la 26.875 
mp, asa cum rezultă din Sentinta 
Civila nr. 634/09.10.2014, dată în 
Dosarul nr. 284/210/2014. 

Hotărârea instanţei de judeca-
tă a ramas de� nitivă, astfel că în 
prezent se fac demersuri pentru 
legalizarea acesteia și efectuarea 
cuvenitelor mentiuni la cartea 
funciară. Prin aceasta a fost rezol-
vata de� nitiv problema suprafetei 
cimitirului din Comlaus și des-
chisă calea pentru a �  începută 
construcţia capelei.

Terenul sintetic aproape de fi nalizare! SC Prest Com Pavele 
 Fabrica de pavele din Caporal Alexa

Un nou proiect de succes 
pentru orașul Sântana

Continuă lucrările de amenajare 
a parcului din Sântana

„Pas cu pas” spre asfaltarea tuturor străzilor

Primul hop a fost trecut!

structura metalică a scenei pen- adevărat superb.

Dezvoltarea orașului prin acce-
sarea de fonduri europene sau gu-
vernamentale, protejând în acest 
fel bugetul local, a stat mereu în 
atenţia actualei administraţii. 
Amintim aici proiectele de reabi-
litare a infrastructurii rutiere, de 
renovare a infrastructurii pentru 
educaţie și cultură. Ultimul dintre 
acestea vine în sprijinul persoa-
nelor defavorizate: a fost obţinu-
tă � nanţarea pentru în� inţarea 
unei întreprinderi sociale având 
ca obiect de activitate fabricarea 
de pavele. Toate costurile pentru 
echiparea cu utilaje precum și 
cheltuielile de producţie pe peri-
oada primului an de funcţionare 

sunt suportate de către Uniunea 
Europeană. Amintim că numai 
preţul utilajului pentru fabrica-
rea pavelelor se ridică la suma de 
50.000 €.

Singura obligaţie pe care primă-
ria o are este ca să susţină func-
ţionarea � rmei cel puţin șase luni 
de la expirarea � nanţării externe. 
Precizăm că angajarea persona-
lului s-a făcut pe criteria sociale, 
respectându-se cerinţele proiec-
tului de � nanţare. În funcţie de 
pro� tul obţinut și de piaţa de des-
facere, activitatea � rmei se poate 
extinde și poate crește numărul 
de angajaţi. 

Primăria

Marți,16.12.2014, Primarul 
orașului Sântana, domnul Tomu-
ţa Daniel a semnat contractul de 
� nanțare nerambursabilă pentru 
obiectivul de investiții: ”Reabilita-
re imobil Liceul Tehnologic  Sân-
tana, județul Arad” 

Proiectul este � nanțat din Pro-
gramul Operațional Regional, 
Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenţie 3.4 – Reabili-
tarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaţi-
onale preuniversitare, universitare 
și a infrastructurii pentru forma-
re profesională continuă, Apel de 
proiecte pentru fondurile realocate 
POR conform Deciziei Comisiei C 
(2013)/9772 � nale din 19.12.2013 .

Proiectul are o valoare totală de 
615.963,08 lei din care contribuția 
la cheltuieli eligibile și neeligi-
bile a orașului Sântana este de 
57.512,98.

Acest proiect are ca obiectiv 
general îmbunătăţirea condiţii-
lor infrastructurii mediului edu-
caţional al Liceului Tehnologic 
Sântana prin reabilitarea și mo-
dernizarea unui corp de clădire  
al școlii din str. Ghioceilor nr 6, 
corespunzător nevoilor lor și re-
surselor speci� ce, în scopul creș-
terii calităţii actului educaţional, 
a atractivităţii și competitivităţii 
pe piaţa școlară naţională și euro-
peană.

Inspector Programe Europene,
Adriana Bogoșel


