
Duminică 24 mai, în cadrul 
unui  buchet de evenimente care 
s-a desfășurat în orașul nostru a 
avut loc inaugurarea noului parc 
,,Katharina  Ackermann’’.  Fără  
o tăiere o� cială de panglică, fes-
tivitatea a început cu o slujbă de 
s� nţire a parcului și a monumen-
tului catolic „Sfânta Treime” ri-
dicat în 1888 și complet renovat 
pentru  această ocazie. Festivita-

tea a continuat pe platoul din faţa 
scenei cu intonarea imnurilor 
naţionale ale României și Ger-
maniei, după care primarul Da-
niel Tomuţa, alături de președin-
tele Consiliului Judeţean Arad, 
domnul Nicolae Ioţcu au ţinut 
câte un discurs prin care au pus 
în evidenţă această frumoasă re-
alizare � nanţată în totalitate din 
bugetul local. 

Moţi Antonie este născut în 
08.05.1920. El a petrecut 3 ani în 
„braţele morţii” și își amintește 
vremurile grele de pe front.

– Cum aţi ajuns să plecaţi pe front?
– N-am avut încotro, a trebuit să plec! 

Războiul era început când am plecat 
eu în 42.

– Ce decoraţii aţi primit și ce funcţie 
aţi avut?

– Am fost magazioner de companie. 
Acuma mi se pare că se numește plu-
tonier… Cu armamentul, cu reparatul 
armelor. Nu am primit nicio decoraţie 
acolo.

 -Sunteţi mândru că aţi luptat sal-
vându-va patria și devenind erou?

– D-apăi cum să nu � u, care nu-i 
mândru pentru ţara lui?

– Care a fost cel mai greu moment 
din război pentru dumneavoastră?

– Cel mai greu moment o fost când 
am dat bună ziua cu „tovarășii”, cu 
rușii. Când o venit frontul, am avut 
ordin să nu tragem niciun glonţ, și ei 
puteau trage câte vroiau. Și mai și scri-

au cu nerușinare că după grele lupte 
garnizoana Sulina a căzut, nu s-a tras 
niciun cartuș, a fost o minciună a Anei 
Pauker, ministru de externe.

– V-a fost greu să vă departiti de fa-
milie atunci când aţi plecat la război?

– Da cui îi place când pleacă? Mai 
ales când pleci în plin război, era 
războiul început de un an de zile, 
în 1942.

– Sunteţi mulţumit de banii pe care îi 
primiţi de la stat, pensia?

– Mulţumit nu pot zice că sunt, dar 
e bine cât îi. 600 de lei.

În momentul de faţă orașul Sântana- împre-
ună cu satul Caporal Alexa - mai are sub 100 
ha de pășune. Foarte puţin faţă de nevoile 
crescătorilor de animale și foarte puţin în com-
paraţie cu alte localităţi ale judeţului. Cu toată 
strădania administraţiei în ultimii trei ani s-a 
reușit  răscumpărarea a doar 11 ha de pășune 
și redobândirea altor 29 ha de teren pe „siti”.

Dacă pe pășunea din Satul Nou (Bornăzăl) 
domnește pacea, pe pășunea din Comlăuș au 
fost multe probleme. Aproape toate s-au tras 
de la faptul că pășunea rămasă este prea mică. 
În 2013 s-a manifestat prima ciocnire de inte-
rese între crescătorii de vaci și cei de oi. La mica 
înţelegere s-au împărţit atunci cele 17 ha de 
pășune în două, jumătate pentru pășunatul 

oilor și jumătate pentru pășunatul vacilor. Deși 
pe moment s-a făcut pace, liniștea a fost de 
scurtă durată. Unii au încălcat legea, iar alţii nu 
au respectat înţelegerea de la primărie. Drept 
urmare au reînceput reclamaţiile: cutare a ieșit 
cu oile la păscut în afara perioadei de pășunat, 
cutare a intrat cu oile pe pășunea vacilor, un 
altul a intrat pe semănături etc. Cea mai mare 
bătaie de cap a fost dată de un crescător de oi 
care își ţinea animalele în grajdul din curtea 
propriei locuinţe. Legea permite creșterea în 
gospodăria proprie a câtorva capete de ani-
male dar nu funcţionarea unei ferme întregi. 
Avertismentele și amenzile repetate date de 
primărie au rămas fără succes. În urma veri� -
cării la faţa locului, inspectorii de la Direcţia de 
Sănătate Publică Arad  au aplicat și ei la rândul 
lor legea. Pentru a ușura situaţia vecinilor săi, 
sătui de miros și mizerie,  primăria a sprijinit  
respectivul crescător de animale în  scopul de 
a ieși cu oile afară din oraș. Se pare că într-un 
� nal lucrurile s-au liniștit. Bine ar �  fost dacă 
nu se ajungea până aici.

O lume civilizată presupune respect reciproc. 
„Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, spune o 
vorbă din popor. Prin urmare, atunci când în-
treprindem ceva, frumos ar �  să ne gândim și 
la cei de lângă noi. 

Primar Daniel Tomuța
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Pășune mică-scandal mare!

Primar 
Daniel Tomuța

Ziua Eroilor la Sântana!

Joi, 21 mai 2015, de Ziua 
Înălțării Domnului (mare sărbă-
toare creștină, care comemorează 
înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, 
la 40 de zile după Înviere) cele-
brăm Ziua Eroilor, sărbătoare 

națională a poporului român, în 
memoria celor căzuți de-a lungul 
veacurilor pe câmpurile de luptă, 
pentru credință, libertate, drepta-
te și pentru apărarea țării și între-
girea neamului.

Cu ocazia tradiţionalei săr-
bătoari „Maibaumfest”, care a 
avut loc în data de 24.05.2015 
s-au desfășurat mai multe eve-
nimente culturale. Manifestarea 
a avut loc în noul parc „Katha-
rina Ackermann” și a contribuit 
la păstrarea tradiţiei minorităţii 
germane, păstrarea portului, a 
cântecelor și dansurilor speci� ce 
� ecarei etnii din regiunea noas-
tra, la conștientizarea copiilor și 

tinerilor de valoarea tradiţiilor 
culturale în vederea păstrării și 
transmiterii lor. 
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Judo-ul sântănean, mereu pe podium!

Competiţia desfășurată în 18 mai 
în orașul Chișineu Cris are tradiţie 
mare, � ind la a XXXVI-a ediţie. 

Echipa de judo a clubului din 
Sântana a obţinut 11 rezultate 
pozitive de la cei 12 copii parti-
cipanţi și a reușit să ocupe locul 
II în clasamentul general, devan-
sând echipele din: Drăgășani, Li-
pova, Timișoara, dar nu și echipa 
din Arad care s-a clasat pe locul I. 

Copiii care au urcat pe treapta I 

a podiumului sunt : Rus Mihae-
la, Bus Andrei, Schintee Gabriela, 
Bodea Priscilla și Creţ Alin; 

Pe treapta II a podiumului s-au 
clasat: Creţ Denisa, Oneţiu Bog-
dan Rareș, Vedinaș Ștefania, Bri-
ciu Antonia și Costan Raul; 

Loc. III: Răuţ Adriana 
La această competiție de judo 

din judeţul nostru au participat 
peste 100 de sportivi.

Prof. Anamaria Budiu

La competiţia desfășurată în Baia 
Mare au participat peste 40 de 
cluburi din ţară și din străinătate. 
Echipa de judo a Clubului A.C.S. 
Unirea Sântana a participat cu 11 
copii, dintre care Bodea Priscilla a 
obţinut medalie de argint iar Ște-
fan Roxana și Vedinaș Ștefania au 
obţinut medalii de bronz. 

Prof. Anamaria Budiu ne-a de-
clarat că: “Acest concurs este di-
� cil și foarte valoros din pricina 
participării multor cluburi puter-
nice din ţară și din străinătate . 
Din acest motiv medaliile sunt cu 
atât mai valoroase. Deși sunt pu-
ţine, ne bucurăm pentru ele deoa-
rece au fost câștigate cu greu. Spe-

răm ca la anul să � e și mai bine, 
cu participare mai numeroasă și 
rezultate mai bune.” 

În perioada imediat următoare 
Judoka de până la vârstă de 13 ani 
vor participa la etapa pe euroregiu-
ne a campionatului naţional ce se va 
desfășura la Timișoara, în vederea 
cali� cării pentru faza � nală, iar prof.
Anamaria Budiu se va deplasa la 
Cluj- Napoca pentru a arbitra întâl-
niri din Cupa Europeană de seniori.

Cabinet Primar

– Te-aș ruga să te prezinţi!
– Mă numesc Doloca Lore-

na, sunt elevă în clasa a V-a E la 
Școala Gimnazială „Sfânta Ana”, 
am 12 ani și note de care familia 
este mândră.

– De curând ai obţinut un suc-
ces deosebit (primul) din viaţa 
ta, dar și a colectivităţii. 

– Da, sunt foarte mândră de 
acest lucru (bineînţeles că și fa-
milia). Este vorba de participarea 
la Concursul Naţional de Karate, 
desfășurat la Arad în 9 Mai, unde 
am reușit să obţin locul I pe ţară 
la categoria mea de vârstă.

– Cum au decurs întâlnirile la 
acest concurs?

– Concursul a fost lung și obo-
sitor, mi-a fost greu să rezist până 
la � nal. Adversarele mele erau 
mai avansate decât mine și ultima 
mă și depășea cu mult în greutate 
(evident, avantajul ei), dar m-am 
concentrat, am luptat, am reușit!

– Cum a ajuns o fată ca tine la 
karate?

– Într-o zi am văzut un a� ș pe o 
ușă. L-am citit. Curiozitatea m-a 
împins de la spate. Am intrat în 
sală și……. de aici a început totul.

– Sportul nu-ţi deranjază acti-
vitatea școlară? Știu că ești o ele-
vă cu note foarte frumoase. 

– Nu, îmi organizez bine timpul, 
familia mă înţelege și mă sprijină 

material și moral (prin familie 
înţeleg și bunicii). Muncesc mult 
(la vârsta mea), trei antrenamen-
te săptămânale la Pâncota cu Sen 
Pai Jolt Marghitazi (căruia îi mul-
ţumesc pentru îndrumare și înţe-

legere și căruia îi dedic medalia 
mea). Spuneam că muncesc din 
greu, dar munca este răsplătită 
prin premii și medalii.

– Ce înseamnă pentru tine „ob-
servaţiile” antrenorului?

– Le iau drept sfaturi care m-au 
ajutat întotdeauna foarte mult. De 
fapt, între noi s-a stabilit o relaţie 
� rească asemănătoare cu cea a 
unui frate mai mare.

– Ai vrea să transmiţi copiiilor 
un mesaj pentru a-i atrage spre 
sport?

– Dragi copii, dacă vreţi să creș-
teţi în spiritul disciplinei, respec-
tului, onoarei și răbdării, veniţi la 
Karate!

Au consemnat colegele de clasă,
Blându Mara 

și Grada Florina Gabriela

Joi 30 aprilie la Primăria Sântana a fost tras 
la sorţi câștigătorului tombolei organizate 
de benzinăria Lucky Oil din Sântana. Ex-
tragerea biletului câștigător dintre cele 296 
de bilete a� ate în urnă a fost făcută de către 
primarul orașului, domnul Daniel Tomu-
ţa. Norocul a surâs doamnei Pall Mariana-
Angelica din satul Andrei Șaguna, comuna 
Zimandul-Nou, care a câștigat 50 de litri de 
combustibil (după ce a făcut dovada cu bo-
nul � scal). 

– Doamna Pall, cum aţi primit vestea că 
sunteţi câștigătoare?

– Nu mă așteptam și mai mult decât atât am 
crezut că este o farsă. Nu am câștigat nici-

odată nimic până acum. O să dau benzina 
pentru mașina � icei mele. 

– Dar din dar se face!
– Mă bucur și-i mulţumesc domnului Rad 

(patronul � rmei, n.n.)pentru intenţie. Nu 
am auzit să � e astfel de premieri în alte părţi. 
Mulţumesc și domnului primar Daniel To-
muţa pentru că, în ceea ce mă privește, a avut 
mână bună. Nu în ultimul rând trebuie să-i 
mulţumesc casierei de serviciu care a insistat 
să completez talonul pentru participare.

Reamintim cititorilor că tombola se organi-
zează lunar, iar în luna decembrie se va face 
suplimentar o super-extragere la care vor 
participa toate taloanele de anul acesta. 

Primăria Orașului Sântana a organizat 
concursul pentru ocuparea postului de me-
dic stomatolg cu jumătate de normă pentru 
nou înfiinţatul cabinet de stomatologie de la 
Școala „Sf. Ana” din cadrul Liceului Tehno-
logic. Concursul s-a desfășurat în 3 etape, 
proba scrisă în data 18.05.2015, proba clinică 
pentru adulţi și copii în data de 20.05.2015 
și proba practică în data de 21.05.2015, pe 
legislaţia specifică angajării medicilor. 

Câștigătoarea concursului a fost declarată 
doamna: Szodorai Florica-Claudia

Locul II pe echipe pentru clubul din Sântana 
la concursul Cupa Crisius ediția XXXVI

3 judoka medaliați 
la Turneul Internațional ” Cupa Nordului” 

Sântăneanca Lorena Doloca, de numai 12 ani a rupt gura târgului!
Si-a luat singură de pe tatami medalia!

Primul câștigător al tombolei Lucky Un nou medic stomatolog 
la Sântana!



Sâmbătă, 09.05.2015,  pe stadio-
nul de fotbal de la Chișineu-Criș a 
avut loc festivitatea de deschidere 
a Concursului Internațional Cupa 
Crisius ediția a XXXVI-a, organi-
zat de Clubul Copiilor Chișineu-
Criș, proiect care a fost manage-
riat de prof. dr. Gagea Eugen încă 
de la prima ediție.

Această ediție a coincis cu Ziua 
Europei, așa cum au menționat 
majoritatea celor care au luat 
cuvântul la festivitatea de des-
chidere, desfășurată pe stadionul 
de fotbal și a reprezentat un nou 
prilej de a� rmare a tinerilor în 
domeniile cultură, artă și sport, 
în cadrul celor 11 ramuri de 
competiție.

Echipa de handbal fete, nivel 
gimnazial, a Liceului Tehnologic 
Sântana a repetat performanța 
de anul trecut și a câștigat locul 
I la Cupa Crisius, jucând � nala 

acestui an cu echipa de la Liceu-
lui Ioan Slavici din Șiria (echipă 
campioană de județ la Olimpiada 

Națională a Sportului Școlar de 
anul trecut). Sportivele noastre 
s-au mobilizat exemplar, au depus 
efortul maxim și au savurat bucu-
ria succesului, alături de antreno-
rul lor. Această reușită vine după 
mai puțin de trei luni de la alte 
două succese sportive și anume, 
câștigarea locului I la Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar – 
faza județeană și câștigarea Cam-
pionatului Județean de Handbal 
Junioare III de către echipa de 
handbal fete a Asociației Club 
Sportiv Unirea Sântana. Majorita-
tea fetelor din echipă sunt în clasa 
a VIII –a și bucuria noastră este 
cu atât mai mare, având în vedere 
faptul că ele au rezultate deosebite 
și la învățătură, unde se pregătesc 
la nivel  de performanță, partici-
pând și câștigând diferite concur-
suri și olimpiade școlare. Așadar 
aceste fete deosebite, prin efor-
tul lor și cu sprijinul părinților, 
au rezultate excepționale atât la 
învățătură cât și la handbal. 

Pentru cei mai puțin familiarizați 
cu handbalul sântănean trebuie 
precizat faptul că echipele școlare 
sunt în mare parte și componente 
ale diferitelor grupe de juniori și 
junioare ale Asociației Club Spor-
tiv Unirea Sântana.

Rezultatele acestei generații de 
fete sunt de apreciat, în contextul 
în care au trecut 15 ani de când, 
pentru ultima dată, o echipă de 
handbal fete din Sântana de ni-
vel  gimnazial a fost campioană 

pe județ la Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, iar Cupa Crisius 
este câștigată acum a doua oară 
consecutiv, deși în afara acestei 
reușite Sântana nu a mai avut alte 
echipe câștigătoare la cele XXXVI 
ediții. Jos pălăria în fața fetelor și 
să sperăm că majoritatea vor ră-
mâne la liceul nostru, pentru că, 

dacă ar face naveta la Arad, ar �  
mai greu să participe la toate an-
trenamentele și să facă în conti-
nuare handbal de calitate.

Echipa de handbal fete, 
câștigătoare a Cupei Crisius ediția 
a XXXVI-a 2015 are următoarea 
componență: Tomuța Patricia 
(VIII E) și Rusu Andreea (VIII 
B) căpitane de echipă, Dehelean 
Simina (VII A) și Draia Andreea 
(VIII E) portari, Mogoși Mălina 
(VIII E), Dobre Lavinia (VIII E), 
Hexan Paula (VIII E), Hebean 
Cristina (VIII B), Pătrugan An-
dreea (VIII E), Trif Ligia (VII A).

La fete am participat și cu o a 
doua echipă ce cuprinde eleve 

din clasele IV-VI (Junioare IV  a  
A.C.S. Unirea Sântana), cu care 
am reușit să obținem locul V, 
foarte onorant, având în vedere că 
s-au confruntat cu adversare de 
clase a VIII-a, în majoritatea lor. 
Componența echipei care a ocu-
pat locul V: Bilan Oxana (VI E), 
Varvari Daniela (VI A), Szentesi  
Iuliana (VI A), Ploscaru Alesia (V 
E), Pătrugan Veronica (V E), � ot 
Timea (V E), Popa Denisa (V G), 
Popa Andrada (V G), Costea Ma-
ria (V E).

La categoria băieți gimnaziu 
am participat cu o singură echi-
pă, ce a câștigat locul II, jucând 
în � nală cu Clubul Sportiv Școlar 
Avram Iancu din Arad. Scorul a 
fost de egalitate după terminarea 
timpului de joc, s-a menținut egal 
și după prelungiri, după care s-a 
trecut la executarea aruncărilor 

de la 7 m, la care norocul a surâs 
echipei C.S.S. Avram Iancu Arad. 
Băieții s-au luptat exemplar și sunt 
așteptați să activeze în continua-
re la echipa mare. Componența 
echipei: Vlașin Petre (VIII G), 
Purda Mihai (VIII G), Cantea 
Costel (VIII G), Lucaci Jimmy 
(VIII G), Drăgoi Cătălin (VIII G), 
Grosz Cătălin (VIII A), Pașca Ga-
briel (VI A).

Toți câștigătorii au primit cupe, 
diplome și medalii. Adresăm cal-
de mulțumiri tuturor celor care 
sprijină handbalul sântănean: 
școala, primăria, părinții, spon-
sori, prieteni ai sportului.

Antrenor, Prof. Höniges Josef
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Campioni la Turneul Internațional 
„Cupa Crisius”, ediția a XXXVI –a 

Premii frumoase pentru sântănenii norocoși!
Tombola organizată anul acesta cu ocazia 

colectării deșeuriloe electrice și electrocas-
nice organizate pe raza orașului Sântana și-a 
desemnat prin tragere la sorți câștigătorii. 
Sântănenii care au câștigat sunt: 

Cafetieră – Jelecuţean Adrian, Danciu 
Daniel, Grosu Ioan; Blender – Bichiș Ioan, 
Jurcă Sa� an, Neamţ Alexandra; Polizor 
unghiular – Pavel Mona, Dărău Mircea, 
Giurgiu Ioan, Murariu Daniel.
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Domnul pre-
ședinte Nicolae Ioţcu nu scăpat 
ocazia de a reaminti celor pre-
zenţi faptul că judeţul Arad și 
orașul Sântana au fost sacri� cate 
anul acesta prin legea bugetu-
lui, � indu-le reduse substanţial 
fondurile faţă de anii trecuţi. Au 
fost prezenţi domnul Siegfried 
Geilhausen,  viceconsulul  Ger-
maniei la Timișoara împreună 
cu soţia sa, Geraldine și dom-
nul  Johann Kerner, cetăţean de 
onoare al orașului nostru care a 
contribuit substanţial la realiza-
rea paratrăsnetului de la biseri-
ca catolică “Sf. Anna”. Domnul 
Kerner a mijlocit obţinerea ma-
terialelor de la � rma Dehn din 
Germania, a utilajelor cu care 
s-a lucrat la înălţime și, în același 
timp a muncit cot la cot cu � ul 
domniei sale și cu credincioșii 
catolici la înlocuirea efectivă a 
vechiului paratrăsnet. Au primit 
diplome de recunoștinţă din par-
tea orașului Johann Kerner și � ul 
acestuia Johannes precum și ne-
obosita Marianne Hellstern, cea 
care se îngrijește de bunul mers 
al lucrurilor de la Biserica Cato-
lică “Sf. Ana”. 

Programul a cuprins și un ele-
ment cu totul inedit pentru ora-

șul nostru: o� cierea primei cu-
nunii în locul special amenajat în 
parc în acest scop. Fericiţii miri 
au fost Crainic Ovidiu Petru și 
Drăgoi Alexandra. Le urăm și cu 
acest prilej multă fericire, bunăs-
tare și “Casă de piatră”!

Concomitent, pe toată durata 
zilei s-a desfășurat  și tradiţiona-
la sărbătoare a pomului de mai  
“Maibaumfest” cu parada portu-
lui popular german tradiţional, 
licitaţia mieilor și dans. Pe scena 
din parc s-a derulat un spectacol 
artistic la care au participat majo-
retele pregătite de către doamna 
Cristina Neag, dans modern cu 
grupul pregătit de către profesor 
Diana Blându și dansuri populare 
ale ansamblului “Busuiocul” pre-
gătite de doamna Rozalia Pașca. 
Invitatul  special a fost interpreta 
Florentina Novac si formaţia care 
o acompaniază. Au mai participat 
fanfara ”Lambert Steiner”, fanfara 
„Nădlăcanka” și alţii.

Luni dimineaţa, la ora 8, parcul 
arăta impecabil. Nu se vedea nici 
urmă a animaţiei de care a fost 
cuprins cu o zi înainte. Ne do-
rim ca acest lucru să-l regăsim în 
permanenţă: curăţenie, liniște și 
confort, pentru o  petrecere cât 
mai plăcută a timpului liber.

Inaugurarea Parcului 
„Katharina Ackermann’’
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Katharina Ackermann s-a născut în Sântana 
la data de 16. ianuarie 1881. Locuitorii comu-
nei o numeau cu mult drag Katitza. Viată ei 
a fost scurtă dar, datorită devotamentului ei 
creștinesc și datorită altruismului ei, plină de 
sens. 

Katharina Ackermann s-a stins din viaţă la 
dată de 19. iulie 1926 la vîrsta de 45 de ani 
în urma unei boli îndelungate de plămîni. Pe 
mormîntul ei de marmură care se a� ă în ci-
mitirul din Sântana Nouă, pe drumul principal 
dintre capelă și muntele calvarului stă scris: 
“Binecuvîntaţi sînt cei miloși, pentru că ei vor 
avea parte de milă”. 

Din cauza sănătăţii ei deosebit de fragile, 
Katharina Ackermann, născută dintr-o fami-
lie foarte înstărită, n-a putut să-și exerseze 
meseria de învăţătoare. Două tratamente cos-
tisitoare în străinătate, la Meran, nu i-au adus 
alinarea suferinţelor pulmonare. Poate din 
această cauză ea și-a consacrat scurta ei viaţă 
iubirii pentru Dumnezeu și pentru semenii ei. 

Preocupările ei majore au fost educaţia și 
pregătirea profesională a fetelor, ajutorul 
pentru cei nevoiași și puterea de vindecare 
prin credinţă. 

Din păcate, fondarea unei școli economice 
pentru fete în colaborare cu episcopul Julius 
Glattfelder nu a fost aprobată de autorităţi. 

Împreună cu preoţii și copiii din parohie, Ka-
tharina Ackermann a organizat de două pînă 
la trei ori pe an spectacole cu caracter religios 
care au cunoscut un răsunet deosebit. Ca de la 
sine înţeles dînsa a preluat toate cheltuielile 
necesare, iar banii cîștigaţi au fost investiţi 
pentru scopuri bisericești și caritative. 

Prin iniţiativa ei și prin ajutorul ei � nanciar a 
fost posibilă construirea altarului principal de 
marmură al bisericii din Sântana Nouă. O trei-

me din costuri, și anume 10.000 de guldeni, a 
fost preluată de Katharina Ackermann. 

Promenada și parcul comunal au luat naște-
re tot prin iniţiativa ei și datorită ajutorului ei 
� nanciar. Prin banii puși de dînsa la dispozi-
ţie au fost cumpăraţi arbori și plante exotice 
pentru acest parc care poartă acum numele 
acestei mari binefăcătoare care a fost Katha-
rina Ackermann. 

În anul 1931 prin fundaţia Katitza Acker-
mann din Sântana a fost cumpărată în Timi-
șoara în strada Kronengasse 28 o casă mare 
care a fost transformată într-o mănăstire pen-
tru călugăriţe. 

Construirea bisericii din Sântana Veche, pen-
tru care Katharina Ackermann a donat 30 de 
jugăre de pămînt din averea personală, a fost 
ultimul ei vis. Din păcate, ea nu s-a mai putut 
bucura de realizarea acestui proiect care a în-
ceput în anul 1936, 10 ani după moartea ei. 

Și așa a luat � inţă, prin contribuţia ei materi-
ală, prin credinţa și prin bunătatea ei, biserica 
cu cele două turnuri al ordinului salvatorian 
din Sântana Veche.

Josef Lutz
Președintee HOG Sântana

Cine a fost Katharina Ackermann?

– Ce condiţii de viaţă erau? 
Mă refer la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte.

– Pe front îi ca pe front. Norocu e ca o trecut 
frontul peste noi, noi am avut ordin să nu mai 
luptăm. Am avut hrană rece, am avut în primul 
an când am ajuns pe front mâncare mai bună ca 
acasă, și îmbrăcăminte și tot. Dar în 43, când s-a 
întors frontu înapoi, am ajuns de n-am mai purtat 
bocanci, numai vara papuci de lemn, și bocancii 
tot cu talpă de lemn. Am stat acolo 3 ani.

– Prin ce modalităţi păstraţi legătura cu fami-
lia? Vă scriaţi scrisori?

– Da, prin scrisori
– Aveţi păstrate scrisori, fotogra� i de pe front? 

Vă amintiţi?
– Da de unde, nu am mai păstrat scrisorile. Am 

scris în � ecare zi câte o carte poștală, dar a fost 
oprită poșta, că a fost front. Și când au ajuns aca-

sa, toate le-a adus poștașul legate cu un � r de aţă. 
Fotogra� i am avut, le-am păstrat în albumul de 
familie, de când am fost tânăr

– Ce lucru v-a afectat cel mai mult atunci, în pe-
rioada aceea?

– Ruperea frontului, vânzarea aceea ce a fă-
cut-o Maiestatea Sa Mihai, care nu s-a mai po-
menit în lumea asta dacă un soldat întârzie 5 
zile din concediu, că pierde trenu, că așa-i în 
timpul războiului, pentru asta î-l pune în faţa 
plutonului de execuţie. Eh, el că și-a omorât 
comandantul nu l-a pus nimeni până azi ni-
căieri, iacă trăiește, e cu un an mai tânăr ca 
mine. Si Antonescu că și-o dat viaţa pentru 
ţară îi socotit un bandit. Mare nedreptate pe 
lumea asta. 

– Ce părere aveţi despre faptul că armata nu 
mai este obligatorie?

– Dintr-un punct de vedere îi mai bine așa, că și 
atunci armata o fost, în timp de pace un lucru care 
a consumat și n-a produs nimic, dar acuma fereas-
că Dumnezeu, că acuma nu avem nimic, numa că 
acuma îs alte metode, îţi pune o bombă și sari în 
aer. Aleluia! 

Iadul pe pământ! E mai rău acuma ca atunci. Că 
atunci ai știut că frontu-i pe direcţia cutare, acolo-i 
frontul și te-ai ferit cât ai putut de el. Eh, da acuma 
e front peste tot…

– Cum aţi început viaţa după război?
– Ce-am făcut și-nainte, am săpat, am tăiat lem-

ne, și-am crescut animale. Asta ne-a fost meseria, 
lucrul pământului, agricultura și creșterea anima-
lelor. Din asta am trăit. Ce rău îi astăzi, când nu-i 
mai așa, azi or ajuns satele noastre care au crescut 
sute și mii de animale, goale, pustii…

Larisa Roman

Interviu cu domnul Moți Antonie, veteran de războiALTFEL DE VALORI!
>>> pag. 1
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Ziua Eroilor la Sântana! Ziua veteranilor de război la Sântana

La monu-
mentul eroilor din Comlăuș, 
festivitatea  de comemorare a 
eroilor a început după o� cie-
rea S� ntei Liturghii a Înălțării 
Domnului. Preotul a ținut o 
scurtă slujbă, iar după aceea, 
copiii de la școlile din localita-

te au recitat poezii și au into-
nat cântece în memoria eroilor 
noștri. La � nalul programului, 
reprezentanții Primăriei, Con-
siliului Local, Poliţia, școlile, 
partidele politice, Asociaţia 
agricolă “Romgera” și familia 
Bej au depus coroane.

Pentru al treilea an consecutiv, 
cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război, sărbătorită în data de 29 
aprilie 2015, Primăria Orașului 
Sântana împreună cu reprezen-
tanţii Asociaţiei Naţionale a Ve-
teranilor de Război – filiala Arad, 
au ales să-i cinstească cu diplome 
și premii pe veteranii de razboi 
din orașul nostru. Având în ve-
dere vârsta înaintată și dificultă-
ţile de deplasare ale acestora, pri-
marul orașului Sântana, domnul 
Daniel Tomuţa a vizitat pe fiecare 
personal și le-a mulţumit pentru 
efortul și sacrificiul făcut pentru 
ţară.

„Am stat în Arad 35 de ani și nu 
m-a căutat nimeni. Să-i dea Dum-
nezeu sănătate domnului primar”, 

au fost cuvintele unuia dintre ve-
teranii noștri.

În Sântana sunt 11 veterani de 
război: Bondor Flore, Călaj Ghe-
orghe, Cârja Adrean, , Gabor Te-
odor, Moţi Antonie, Onu Mircea-
Vasile, Roman Ioan, Șerb Traian, 
Străuţ Gherghe și Bătrân Todor 
și Curta Gheorghe din Caporal 
Alexa.

Alături de elevii școlii noastre 
au participat ansamblul „Banat-
Ja” din Aradul Nou, ansamblul 
folcloric „Busuiocul” din Sân-
tana și copiii de la Clubul Co-
piilor Sântana, care au oferit un 
program artistic diversi� cat.

Anul acesta ne-au onorat cu 
prezenţa personalităţi din Ger-
mania: președintele asociaţiei 
„Valores” dl. Kerner Johann, 
președintele HOG Sanktan-
na dl. Lutz Josef, președintele 
HOG Tschanad dna. Huschitt 
Pauline și viceconsulul Germa-
niei la Timișoara dl. Geilhausen 
Siegfried. 

Ca în � ecare an s-a licitat un 
miel, iar altul s-a oferit la tom-
bolă. Câștigătorii acestui an au 
fost Coroi Sara și Volk Mathias. 

Cu muzică și voie bună fanfara 
„Nădlăcanka” a condus câștigă-
torii acasă.

Dorim să mulţumim sponzo-
rilor care an de an sunt alături 
de noi: SC Romgera Sântana, 
Brutăria „Cuptorul Vrăjit”, Bru-
tăria „Roland” din Pâncota, 
EKR Sântana, dl. Nadiu Narcis 
și nu în ultimul rând Primăriei 
Sântana.

Învăţătoarele secţiei germane

Echipa Avon caută parteneri!
Vino în echipa AVON și te vei bucura de bene� ciile de a face parte din 

cea mai mare companie de vânzări din România:
   -reduceri de până la 40% din valoarea comenzilor;
   -livrarea produselor la domiciliu în 48 ore;
   -puteți plasa comenzile online;
   -produse cadou în � ecare lună;
   -participarea la concursuri și competiții;
   -șansa de a promova rapid la conducerea unei echipe;
   -aveti permanent sprijinul unui coordonator de vânzări.

CADOURI -ÎNCEPÂND CU PRIMA COMANDĂ.                                                                
Vei �  deținător de card ( unicul card parfumat de pe piață ) care îți va 

aduce numeroase bene� cii atât la cumpărăturile AVON, cât și la alte 
cumpărături și va funcționa ca și o ASIGURARE MEDICALĂ .

Ai șansa unui câștig suplimentar și chiar mai mult.
Pentru comenzi sau înscrieri sună sau trimite sms la 0740755297 

și vei �  contactat în cel mai scurt timp.
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Străuț Gheorghe

Onu Mircea-Vasile

Carja Adrean

Roman Ioan

Călaj Gheorghe

MAIBAUMFEST la Sântana

1 iunie la Sântana!
Primăria Orașului Sântana, 

vă invită în data de 2 iunie 2015, ora 11, 
să ne bucurăm împreună de Ziua Copilului, 

pe platoul din faţa sălii de sport a orașului Sântana!
Vă așteptam cu drag!!!

  Plimbări cu trenuleţul/Muzică/Dans/Surprize



Căsătoriile lunii aprilie 2015
TABĂRĂ GHEORGHE și MIȘCOI RALUCA

SARKOZI ANDREI-LADISLAU și SANTA MARIA- MIRABELA
GAL VASILE și MOROȘAN ANDREEA-SEVASTIA

MAHUŢ ANDREI și STOICA DIANA
ȘERB MARIUS-CLAUDIU și BOŢ ADELA

FLOREA DRAGOȘ-ALIN și FERICEAN MIHAELA- LUMINIŢA
Alte cupluri frumoase și-au unit destinele în luna aprilie, punând 

bazele unor noi familii. Le doresc acestora să aibă parte de o viață 
fericită împreună. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

  SÂNTĂNEANUL
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In lunile aprilie si mai a acestui an s-a 
constatat un a� ux crescut de contribua-
bili la serviciile Registrul Agricol si Im-
pozite si Taxe Locale din cadrul Prima-
riei Orasului Santana. Cetatenii solicita 
un numar mai mare de Certi� cate de 
atestare � scala in vederea perfectarii ac-
telor de proprietate, si Adeverinte pen-
tru APIA.

Se constată o mai mare constientizare 
din partea cetatenilor asupa necesitatii 
de a avea acte autenti� cate, in confor-
mitate cu legislatia in vigoare. Un rol 
important l-a avut Agentia de Plati si 
Interventie in Agricultura (APIA) care 
solicita adeverinte pentru identi� carea 
terenurilor a� ate in proprietatea per-
soanelor � zice si juridice, modul lor 
de utilizare si contractele de arenda in 
vederea obtinerii sprijinului acordat de 
stat. Or tocmai aceasta este problema 
majoră, faptul că cetăţenii nu sunt în 
regulă cu actele care evidenţiază ex-
ploatarea terenului. Unii sunt restanţi-
eri la plata impozitelor și primesc ade-
verinţe doar la achitarea datoriei, alţii 

devin irascibili dacă le ceri documenta-
ţia completă. Sunt cazuri în care cetăţe-
nii descoperiţi au avut de plătit restanţe 
pe ultimii 5 ani.

Personalul primăriei are o mare res-
ponsabilitate în eliberarea actelor, do-
rind să � e cat mai corecți și operativi. 
Pentru rezolvarea rapidă a cât a cererilor, 
la compartimentul agricol a fost detașat 
temporar personal din alte comparti-
mente ale primăriei. Cu toate acestea au 
fost zile în care s-a lucrat peste program 
până la orele 19. Funcţionarii de la Re-
gistrul agricol multumesc locuitorilor 
orașului Sântana si celor din Caporal 
Alexa pentru ințelegere și  buna colabo-
rare.  Îi roagă totodată, să se informeze 
în legatură cu actele necesare în vede-
rea obținerii diverselor documente, să 
se prezinte din timp la sediul primăriei 
și să evite  ziua in care sunt programați 
la alte instituții ale statului, deoarece , 
având în vedere volumul mare de acte 
de veri� cat și procesat, aceste documen-
te nu pot �  eliberate în aceeași zi în care 
este depusă cererea. 

- cerere tip 
- actul de dobândire al terenului (fo-

tocopie) după caz: actul de vânzare-
cumpărare; act de donaţie; titlul de 
proprietate; proces verbal; � șe sau alte 
documente de punere în posesie emise 
de consiliile locale potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; certi� cat de moșteni-
tor; contract de întreţinere 

- actul de identitate a contribuabilului: 

c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original și fotoco-
pie); 

- actul de identitate al împuternicitului 
(original și fotocopie); 

- împuternicire în original sau fotoco-
pie legalizată; 

- � șa calcul (a� ); 
- contract de închiriere/concesiune/co-

modat/arendă 
- tabel centralizator (formular tip)

- cerere tip 
- actul de dobândire al terenului (fo-

tocopie) după caz: actul de vânzare-
cumpărare; act de donaţie; titlul de 
proprietate; proces verbal; � șe sau alte 
documente de punere în posesie emise 
de consiliile locale potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; certi� cat de moșteni-
tor; contract de întreţinere 

- adeverinţă medic veterinar 

- taxa 20 lei achitată la serviciul impo-
zite și taxe 

- actul de identitate a contribuabilului: 
c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (fotocopie)

NOTĂ: Aducem la cunoștinţă con-
tribuabililor persoane fizice că, în 
cazul schimbării domiciliului, au 
obligaţia de a depune o fotocopie de 
pe nouă carte de identitate la orga-
nul fiscal

O lună de foc pentru registrul agricol!

Acte necesare eliberării 
adeverinței pentru APIA

Acte necesare eliberare atestate si carnete de producător

CARICATURA LUNII

Buletin de avertizare
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia și dezvoltarea dăunătorilor/boli:
RAPAN + FAINARE+PĂDUCHI DE FRUNZE
care pot cauza pierderi importante la culturile de MĂR.
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parce-

lele unde s-au realizat următoarele condiţii:
- apariţia pe frunze a unor pete mici cenușii, care ulterior se măresc, se brumi� că;
- apariţia pe frunze pe ambele feţe a unei pasle pulverulente;
- la semnalarea primelor colonii de păduchi pe vârful lăstarilor, care duce la încreţirea 

frunzelor; tratamentul se repetă la � ecare generaţie a dăunătorului până la stoparea ata-
cului.

Folosind unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:
1. SYSTANE FORTE- 0,02 % (0,2l/ ha) sau CALYPSO 480SC- 0,02% (0,3l/ha) sau
2. FOLICUR SOLO 250 EW- 0,15% (1,5l/ha) sau ACTARA 25 WG- 0,01% (0,15l/ha) 
3. ORIUS 25 EW- 0,05% (0,75l/ha) sau DECIS 25 WG- 0,003% (0,45kg/ha) sau
4. SHAVIT F 72 WP- 0,24% (3,0kg/ha)        MAVRIK 2 F- 0,05% (0,75l/ha)
Alte recomandări: SE VOR AVERTIZA CRESCĂTORII DE ALBINE
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe 

normele de lucru cu produse de uz � tosanitar, Ord. 127/1991- pe cele de securitatea mun-
cii, de protecţie a albinelor și animalelor.

Respectaţi N.S.P.M. Vol. 49 Cap. 10 Art. 623- 641. Respectaţi Legea nr. 85/ 1995 Ord. co-
mun 45/1991.

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, 
primăria orașului dorește să facă o sur-
priză frumoasă perechilor soţ-soţie care 
aniversează în cursul anului 2015, 50 de 
ani de căsătorie. În acest sens, rugăm ce-
tăţenii care sunt în această situaţie sau 
care cunosc persoane în această situaţie 

ca până în dat de 19 iunie 2015,  să ia 
legătura cu consilierii din cadrul Com-
partimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefonic, la nu-
mărul 0257-462082. Venim cu această 
rugăminte deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii complete, 
inclusiv  despre persoanele care s-au că-
sătorit în alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

Manifestările ocazionate de Ziua Satului Caporal Alexa 
vor avea loc în data de 7 iunie 2015, în curtea 

Căminului Cultural Caporal Alexa, începând cu orele 18:00.

Anunţ important!

7 iunie – Sărbătoarea localității Caporal Alexa

Lac agrement, bazin pisci-
col cu pescuit sportiv. 

Vineri, 15 mai a.c., în pre-
zenţa o� cialităţilor orașu-
lui și a conducerii societă-
ţii Za.Mi &Co Construct 
Agregate SRL, balastiera a 
fost populată cu 500kg de 
crap. Popularea va conti-
nua lunar până la deschi-
derea pescuitului sportiv. 
Este a doua acţiune de acest 
gen și un pas înainte către 
transformarea balastierei în 
zonă de agrement. Directo-
rul  societăţii. Jidoi Claudiu 
Răzvan ne-a declarat cu 
această ocazie că „proiectul 
pentru amenajarea lacului 
de agrement este în faza � na-
lă, iar începând cu anul 2016 
vom proceda la deschiderea 
atât a zonei  de agrement cât 

și a bazinului piscicol pen-
tru pescuit sportiv. Zona va 
cuprinde ambarcaţiuni nau-
tice fără motor sau hibride, 
căsuţe de agrement, pontoa-
ne, etc. Deschiderea acesteia 
se va efectua în două etape: 
prima etapă este cea descrisă 
mai sus iar cea de-a doua si 
ultima o va constitui locul cu 
plajă, terasă locuri de joacă, 
parcare și altele.”

Balastiera a fost populată cu pești!



SÂNTĂNEANUL

                     MAI 2015                             SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL          pag. 7 SÂNTĂNEANUL

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117
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Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Roman
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În perioada aprilie - iunie 
2015 are loc, la nivel naţio-
nal, campania de vaccinare 
antirabică a vulpilor.

Proiectul se derulează sub 
egida Uniunii Europene, 
a Guvernului României și 
este un proiect transfronta-
lier, cuprinzând toată Euro-
pa Centrală și de Est.

Campania este susţinută 
de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară și pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
(ANSVSA) și de către Di-
recţia Sanitar Veterinară 
(DSV).

Rabia este o boală produ-
să de un virus care afectea-
ză sistemul nervos central 
(creierul și măduva spină-
rii) atât la animale, cât și la 
oameni. Apare foarte rar la 
animalele domestic vacci-
nate, dar poate �  contrac-
tată foarte ușor în cazul în 
care un animal domestic 
nevaccinat intră în contact 
cu un animal sălbatic bol-
nav și este mușcat de acesta.

Oamenii pot dobândi boa-
la în urma mușcăturilor 
produse de animale sălbati-
ce și domestic.

Animalul bolnav prezintă 
următoarele semen clini-
ce: agitaţie, irascibilitate, 
apetit capricios, se repede 
la obiecte imaginare și are 
tendinţa de a mușca, iar în 
ultima fază se instalează pa-
ralizia generală a mușchilor 
urmată de decesul animalu-
lui.

Vulpea prezintă schim-
barea comportamentului 
speci� c, dispare teama și 
precauţia caracteristică ani-
malelor sălbatice, pătrunde 
în localităţi, în adăposturi 
de animale, permit apro-
pierea omului de ele și fără 
să devină aggressive, mușcă 
animalele și omul.

Desfășurarea în condiţii 

optime și fără accidente a 
vaccinării impune ca:

- toţi câinii să � e legaţi sau 
să � e ţinuţi închiși timp de 
14 zile de la declanșarea 
campaniei;

- să se anunţe imediat 
medical veterinar, admi-
nistraţia publică locală sau 
gestionarul fondului de 
vânătoare dacă sunt găsite 
animale moarte pe terito-
riul supus vaccinării.

Este important de știut că:
- vaccinul este sigilat într-

un înveliș dur conceput ast-
fel încât să se spargă când 
animalul mușcă din mo-
meală, eliberându-se astfel 
doza imunizată;

- momelile trebuie lăsate 
în zonele în care au fost dis-
tribuite;

- imunitatea contra rabiei 
(turbării) se instalează în 2-3 
săptămâni după ingerare;

- vaccinul nu poate produ-
ce îmbolnăvirea oamenilor 
sau animalelor chiar în ca-
zul în care este înghiţit;

- dacă pisica sau câinele 
mănâncă mai multe momeli 
cu vaccin poate să apară 
voma sau diareea din cau-
za învelișului din carne de 
pește și nu din cauza vacci-
nului;

- dacă se întâmplă acci-
dental să aveţi contact cu 
vaccinul, spălaţi zona care a 
venit în contact cu apă și să-
pun, apoi clătiţi cu apă din 
abundenţă;

- dacă găsiţi o momeală 
intact sau cu învelișul des-
făcut, spart sau distrus, cu 
mâinile protejate, plasaţi 
momeala într-o pungă de 
plastic și anunţaţi medicul 
veterinar din cea mai apro-
piată localitate;

- acest vaccin nu este au-
torizat pentru imunizarea 
câinilor sau pisicilor.

Cabinet primar

Vaccinarea antirabie!
La începutul lunii mai, primarul și viceprimarul 

orașului nostru, domnii Daniel Tomuţa și Cornel 
Gligor, au participat la întrunirea de constituire a 
noului parteneriat public/privat - Grup de Acţiu-
neLocală–“Micro-Regiunea Vaăilor Crișurilor Alb și 
Negru”, acţiune ce s-a petrecut în localitatea Soco-
dor și la care au fost prezente autorităţile publice 
locale ale localităţilor componente.

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) reprezintă 
parteneriate între autorităţile locale, sectoarele 
private și civile. Rolul lor este acela de a pregăti 
și implementa strategiile de dezvoltare locală, de 
a lua decizii privind alocarea resurselor � nanciare 
și de a le administra, cu scopul de a asigura dez-
voltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezin-
tă. Având în vedere că populaţia urbană nu poate 
depăși 25% din numărul total de locuitori dintr-un 
grup de acţiune locală, Orașul Sântana a reușit cu 
mare greutate să adere la GAL-Microregiunea Vă-
ilor Crișurilor Alb și Negru (grup constituit iniţial-
pentru perioada 2007-2013 ș ireorganizat pentru 
perioada 2014-2020). 

Teritoriul acoperit de GAL-MVC în perioada 2007-
2013 a fost format din localitățile: Socodor, Gră-
niceri, Pilu, Apateu, Zerind, Mișca, Cermei, Sintea 
Mare, Beliu, Craiva, Hășmas, Archiș, Șicula, Seleus, 
Șepreus, Zărand, Olari, Șimand.

Teritoriul propus pentru perioada de � nanțare 
2014-2020 este format din localitățile: Chișineu  
Criș, Socodor, Pilu, Grăniceri, Sintea-Mare, Șepreus, 

Cermei, Craiva, Archiș, Hășmas, Beliu, Seleus, Apa-
teu, Mișca,Zerind, Olari, Zărand, Șimand, Sântana, 
Zimandu Nou, Livada, Șofronea, Macea.

Ca simebrii ai noulu parteneriat fac parte: UAT-
urile de mai sus și un număr de 44  de entități pri-
vate de pe raza teritoriului (6 ONG-uri, 38 membrii 
ai mediului privat de afaceri și 3 persoane � zice). 
Din ONG-urile membre ale Asoc. GAL-MVC face 
parte și Forumul Democrat German Sântana.

Misiunea strategică a acestui grup o constitue: 
“Valori� carea potenţialului agricol, turistic și an-
treprenorial prin dezvoltarea echilibrată și durabilă 
a teritoriului LEADER și integrarea economică a 
zonei în circuitul inter-regional și internațional în 
scopul creșterii calităţii vieţii tuturor categoriilor-
sociale din regiune.”

În perioada2012-2015 GAL-Micro-Rregiunea 
Văilor Crișurilor Alb și Negru cu sediul la Socodor 
a ocupat locul 6 în ceea ce privește stadiul imple-
mentării strategiilor de dezvoltare locală, din cele 
163 de GAL-uri autorizate la nivelul țării. S-au obţi-
nut � nanţări pentru 69 de proiecte, valoarea publi-
cătotală a strategiei implementată de GAL MVC în 
teritoriu � ind de peste 2,2 milioane de euro.

Pentru perioada de � nanțare 2007-2013 au fost 
semnate un număr de 60 de contracte de � nanțare (in 
valoare publică de aprox.: 1.666.223,00 Euro) și mai 
sunt în evaluarea AFIR un număr de 8 proiecte pentru 
care urmează să se semneze contractul de � nantare. 

Sperăm să � e de bun augur!

Oraşul Sântana a intrat în GAL !

Atestate de producător

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

BEȘINAR IOAN
ANTONIU RAHIA

GAUDI IOAN

BUNAI IELINA
IOANOVICI PETRU-GHEORGHE

RĂȘINAR MARIA

Având în vedere prevederile Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol, începând cu 1 mai 2015, 
producătorii agricoli vor trebui să deţi-
nă un așa-numit atestat de producător 
pentru a-și putea vinde marfa în pieţele 
agroalimentare. Atestatul de producător 
este documentul care atestă calitatea de 
producător agricol pentru persoanele � zi-
ce care desfașoară activităţi economice în 
sectorul agricol și trebuie să cuprindă in-
formaţii cu privire la numele și prenume-
le producătorului, denumirea produselor 
și suprafaţa de teren exploatată respectiv 
efectivele de animale. Actul se eliberează 
de către primar în cinci zile lucrătoare de 
la depunerea cererii.

În cazul în care agricultori nu își vor pu-
tea vinde personal marfa în piaţă și o vor 
da intermediarilor, vor �  obligati să le în-
mâneze acestora și actele care dovedesc 
provenienţa produselor, copie după ates-
tatul de producător cât și � la din carnetul 
de comercializare. În felul acesta vor ră-
mane în pieţe doar intermediarii corecţi. 
Cine va vinde, de pildă, ardei de Caporal 
Alexa sau varză de Socodor, va trebui sa 
dovedească de la cine a cumparat-o.

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului 
atestatului de producător, titularul acestu-
ia este obligat să anunţe în termen de 24 

de ore unitatea de poliţie cea mai apropi-
ată, precum și autoritatea emitentă, care 
poate emite, la cerere, un duplicat cu ace-
eași valabilitate cu a atestatului iniţial.

Încăl¬carea prevederilor legale privind 
modul de vânzare pe piaţă a produselor 
agricole din gospodăria proprie constituie 
contravenţie și se sancţionează cu amen-
dă, care poate ajunge până la 22.500 de 
lei, atât pentru producătorii agricoli, cât și 
pentru administraţiile publice locale care 
care au emis documentele în cauză. Astfel, 
cei care vor utiliza carnetul de comercia-
lizare fără să respecte regimul de utilizare 
al � lelor, ar putea �  sancţionaţi cu amendă 
de la 200 lei la 1.000 lei.

De asemenea, producătorii agricoli care 
vor transporta produse agricole de la lo-
cul de deţinere la locul de comercializare, 
dar nu vor respecta obligaţia de a deţine o 
� lă completată corespunzător cantităţilor 
și structurii sortimentelor transportate, 
ar putea primi o amendă de la 3.000 lei la 
4.000 lei.

În plus, dacă nu vor a� șa eticheta de pro-
dus, comercianţii vor �  pasibili de o amen-
da care va �  cuprinsă între 100 lei și 300 lei.

Amenzile cresc considerabil în cazul în 
care producătorii comercializează produ-
se, însă nu au un atestat de producător va-
labil și un carnet de comercializare a pro-
duselor. În această situaţie amenzile sunt 
între 15.000 lei și 22.500 lei.

Registrul Agricol



  SÂNTĂNEANUL

CMYK

                        MAI 2015                             SÂNTĂNEANUL          pag. 8 SÂNTĂNEANUL          pag. 8 SÂNTĂNEANUL

Fabrica de pavele din Caporal Alexa a 
fost în� inţată la sfârșitul lunii decembrie 
2014 pe un proiect � nanţat din fonduri 
europene (POSDRU) în parteneriat cu 
FDP (Fundaţia pentru Dezvoltarea Po-
poarelor), � liala Arad.

Alături de Primvest Consult SRL, este 
a doua societate comercială cu răspun-
dere limitată pusă pe picioare în ultimii 
doi ani, a� ată în subordinea Consiliului 
local.

Activitatea principală a fabricii este 
„fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii”, respectiv fabricarea de pa-
vele și borduri.

Utilajele din dotare permit însă și fabri-
carea de bolţari.

În� inţarea, dotarea cu utilaje (50.000 
€), materia primă, inclusiv salarizarea 
personalului se realizează prin � nanţare 
din fonduri europene până la � nalizarea 
proiectului- octombrie 2015.

Domnul Niţă Vasile- director la � liala 
FDP ne-a declarat: „Finanţarea primită 
are ca scop crearea de noi locuri de mun-

că. În acest sens la fabrică au fost create 
deocamdată 8 locuri de muncă.

În același timp � nanţarea presupune men-
ţinerea acestor locuri de muncă încă un an 
după � nalizare- respectiv până în 2016- 
ceea ce ne obligă să dezvoltăm intreprinde-
rea într-un mod cât mai profesionist în așa 
fel încât pe lângă menţinerea locurilor de 
muncă, aceasta să aducă și pro� turi pentru 
Consiliul Local Sântana.”

În săptămâna 4-8 mai s-au efectuat toa-
te reglajele la utilaje și s-au făcut primele 
teste în vederea începeri producţiei.

Domnul Neag Paven- responsabilul de 
echipă a declarat că „treaba merge ca pe 
roate, băieţii s-au acomodat cu tehnologia 
de producţie, suntem mulţumiţi de linia 
de fabricaţie, iar calitatea pavelelor este 
foarte bună. Întreaga producţie va �  des-
tinată vânzării atât către persoane � zice 
cât și juridice- la un preţ care s� dează ori-
ce concurenţă.”

Să urăm succes noii intreprinderi 
și angajaţilor săi.

Viceprimar, Cornel Gligor

Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în 
ședinţa ordinară în dată de 07.04.2015 și în ședinţa 
extraordinară în dată de 23.04.2015,  având pe or-
dinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu plic 
închis a terenului din intravilanul orașului Santana strada Mihai Vi-
teazu, fn,  în suprafaţă de 521 mp, evidenţiat în c.f. Nr. 305649 Sân-
tana, cu număr cadastral 305649 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social 
al S.C  Primvest Consult SRL

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea  unei taxe locale în sarcina 
persoanelor � zice , aferentă anului 2015  pentru încasarea contrava-
lorii prestării serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. G&E 
Invest SRL

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii  și de 
organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul pri-
măriei orașului Sântana pentru anul 2015

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii  și de 
organizare a aparatului de specialitate al primarului din cadrul pri-
măriei orașului Sântana pentru anul 2015

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică des-
chisă a  terenului  evidenţiat în c.f. Nr. 305419   Sântana , nr. Topo. 
1025,1026, teren situat pe strada Aradului, nr. 29

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea 
atestatului  de producător și a carnetelor de comercializare din secto-
rul agricol, începând cu anul 2015

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei orașului Sântana 
în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public  
al orașului Sântana a imobilului  evidenţiat în c.f. Nr. 303273 Sântana 
(Școală Gimnazială de pe str. T. Vladimirescu, nr. 25)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării  interioare și 
exterioare a spaţiului închiriat de pe strada Mihai Viteazu, nr. 18, ap. 1

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere reţea de 
alimentare cu apă în oraș Sântana – sat Caporal Alexa, judeţul  Arad 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimente-
lor cultural - artistice  la nivelul  orașului Sântana, pentru anul 2015

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împru-
mut în valoare de maxim 359.794 lei, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. Nr. 2/2015 pentru modi� carea și completarea unor acte nor-
mative, precum și alte măsuri 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în intravila-
nul  orașului Sântana a terenului în suprafaţă de 5195, 00 mp. Arabil 
, clasa a II – a, de calitate, teren evidenţiat în c.f. Nr. 303716 Sântana, 
în vederea amplasării obiectivului de investiţie ,,Hala pentru depozi-
tarea cerealelor’’ – bene� ciar SC Agro Sanktana SRL

15. Proiect de hotărâre privind aderarea orașului Sântana la terito-
riul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală “ Micro 
– Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru’’

16. Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetului local al orașu-
lui Sântana   pentru anul 2015

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modi� cării  programului 
de investiţii publice locale  al orașului Sântana   pentru anul 2015

18. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în 
Sântana , strada Mihai Viteazu, nr. 1 , bloc ANL, evidenţiat în c.f. Nr. 
303476 – C1  Sântana

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea recti� cării Planului de re-
paraţii și investiţii pe anul 2015 pe domeniul public local al orașului 
Sântana concesionat Companiei de Apă Arad S.A. , care se realizează 
din fonduri II D

20.  Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat 
în Sântana,  strada Muncii, nr. 53 a evidenţiat în c.f. nr. 303635 – C1  
Sântana (spital)

Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului LocalA început producţia 
la SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL

A fost � nalizată prima parte din ansam-
blul ce cuprinde un teren sintetic, parc 
de joacă și parcare auto, obiective ce sunt 
propuse pentru a �  amenajate pe strada 
Dunării, la capătul străzii M. Eminescu. 
Este al doilea teren sintetic dat în folosin-
ţă în ultimii ani, după cel de la Caporal 
Alexa. Suprafaţa de joc are dimensiuni-
le 19.8/37.6 m, dar în vederea asigurării 
protecţiei jucătorilor, împreună cu tușe-
le terenul ocupă o suprafaţă de 22/40 m. 
Împrejmuirea este executată din stâlpi 

metalici înalţi de 6 m cu plasă metalică în 
partea inferioară și plasă sintetică în par-
tea superioară. Terenul este acoperit cu un 
covor de iarbă sintetică împănat cu nisip 
cuarţos și granule de cauciuc. În prime-
le săptămâni accesul este liber, însă după 
aceea se va proceda la retușarea suprafeţei 
de joc și restricţionarea accesului pe baza 
regulamentului de folosire a bazelor spor-
tive, respectiv achitarea unei taxe orare și 
asumarea responsabilităţii legate de plata 
daunelor în cazul deteriorării terenului.  

NOU ÎN SÂNTANA!!!
Haine, lenjerii, cadouri, aranjamente � orale

la Magazinul “DEA”
din Sântana, str. M. Viteazu, nr. 18

vis-à-vis de Primăria Sântana
Vă așteptăm să ne vizitaţi!

Terenul sintetic este funcțional


