
-Domnule comisar-șef, cum vă 
simţiţi în noul sediu, recent inaugu-
rat?

-Cineva a� rma : “Orice lucru nou 
are alt ecou.” Sediul Poliţiei orașului 
Sântana este unul modern, ce asigu-
ră � ecărui poliţist suportul tehnic și 
logistic pentru a-și desfășura activi-
tatea în condiţii foarte bune, având 
dotări la nivelul standardelor euro-
pene.

Mulţumesc pe această cale con-
ducerii M.A.I. I.G.P.R, I.P.J. Arad și 
Primăriei Orașului Sântana pentru 
implicare în � nalizarea lucrărilor.

-De cât timp lucraţi în Poliţie și de 
câţi ani lucraţi în Sântana?

-Din anul 1986 (29 ani), de la ter-
minarea Școlii de subo� ţeri îmi des-
fășor activitatea doar la Sântana.  
Până în anul 1991ca subo� ţer, după 
care o� ţer investigaţii criminale- ju-
diciar. Din anul 2009 am fost numit 
comandant al acestei instituţii.

- Cum e să � i comandantul Poliţiei 
orașului Sântana?

-Nu este ușor- Sântana � ind cel 
mai mare oraș din judeţ, toată res-
ponsabilitatea apasă pe umerii co-
mandantului, care trebuie să gesti-
oneze cu mult tact și discernământ 
profesional orice problemă apărută, 
în așa fel încât în toate situaţiile, atât 
cetăţeanul cât și poliţistul să știe că 
legea este dură- dar e lege “dura lex, 
sed lex.”

-Cum îmbinaţi poziţia/ postura de 
comisar- șef cu cea de persoană pri-
vată?

-Fiind o persoană publică caut tot-
deauna să mă ridic la așteptările cetă-
ţeanului, a superiorilor mei, să repre-
zint cu cinste și onoare Poliţia Română 
și să � u totodată un prieten și un apro-
piat al cetăţeanului.

În data de 09 octombrie 2015 s-a 
desfășurat festivitatea de inaugurare 
a noului sediu al poliţiei orașului, se-
diu situat pe strada Mihai Eminescu 
nr.24. 

Ceremonia s-a desfășurat în 
prezența primarului Daniel Sorin 
Tomuța și a angajaţilor poliţiei Sân-
tana. Dintre o� cialităţile invitate 
amintim pe doamna subprefect al 
județului Arad Florentina Horgea, 

șeful Poliției Arad – comisarul șef 
Ioan Tamaș și deputatul Dorel Că-
prar. 

Momentul cel mai important al zi-
lei a fost tăierea panglicii, realizată 
de primarul orașului, împreună cu 
domnul Alexandru Cuciula- comisar 
șef al Poliţiei Sântana, doamna sub-
prefect și șeful Poliției Arad, după 
care s-a desfășurat o slujbă de s� nțire 
a interiorului clădirii.
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sărbătoarea recoltei 

Altfel de valori
>>> pag. 4

În acest număr al publicației locale ne-am adresat domnului  Comisar Șef 
Alexandru Cuciula, care ne-a răspuns cu amabilitate întrebărilor, fapt pentru 
care și dorim să-i mulțumim , mai jos relatându-vă discuția avută cu dânsul.

ediția a II-a , 2015
A fost inaugurat noul sediu 

al poliției din Sântana

>>> pag. 4

Sântana este orașul care mereu a arătat că știe să trăiască fru-
mos! Știe să se bucure de � ecare eveniment deosebit, îmbinând 
armonios munca de zi cu zi cu momentele de sărbătoare auten-
tice. A ști trăi frumos este în ziua de azi un lucru tot mai greu de 
găsit, este un mod în care înaintașii trăiau și priveau viața, știind 
să se gospodărească de așa manieră încât � ecare minut al vieții 
era privit cu bucurie, atât munca, cât și zilele de sărbătoare.

Sântana rămâne astăzi un astfel de reper: trăiește frumos! 
Gândiți-vă bine la această expresie, căci este de mare însemnă-
tate pentru � ecare : modul cum privești viața- a trăi frumos în-
seamnă a te bucura de viață!

Vă aducem în fața ochilor „ Sărbătoarea Recoltei” - o sărbătoa-
re importantă pentru sântăneni, o sărbătoare prin care toți cei 
veniți pe meleagurile noastre au putut vedea și simți ce înseamnă 
să ști a trăi frumos!

Au fost trei zile de sărbătoare în care distracția și voia bună s-au 
mutat efectiv la Sântana! >>> pag.5

Un proiect european 
se implementează cu succes

Strategia adoptată de ad-
ministraţia orașului pentru 
dezvoltarea infrastructurii se 
bazează pe atragerea de fon-
duri europene și � nanţări gu-
vernamentale. În acest context 
se înscrie și implementarea 
proiectului european de reabi-

litare a corpului II de clădire al 
Liceului Tehnologic Sântana. 
Este al doilea obiectiv accesat 
anul acesta de către primăria 
orașului și � nanţat din fonduri 
europene, după în� inţarea fa-
bricii de pavele.  

Cu ocazia sărbătorii S� nților Arhangheli 
Mihail și Gavril urăm tuturor cetățenilor 

care sărbătoresc cu această ocazie 
onomastica multă sănătate și un sincer 

și călduros La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

8 noiembrie-Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril



Programul Naţional de Dezvol-
tare Locală, coordonat de Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice, stabilește 
cadrul legal pentru implementa-
rea unor proiecte de importanţă 
naţională, care susţin dezvoltarea 
regională prin realizarea unor 
lucrări de infrastructură rutieră, 
tehnico-edilitară și socio-educa-
tivă. În cadrul acestui program 
primăria Sântana a reușit în anul 
2014 să acceseze un proiect pen-
tru asfaltarea a 8,7 km de străzi 
orășenești.

Proiectul este prevăzut să se 
desfășpare pe durata a trei ani 
și are o valoare de 5.529.588 lei 
(peste 55 miliarde lei vechi), din 

care contribuţia bugetului local 
este 571.122 lei. Străzile prevăzu-
te pentru asfaltare în două stra-
turi sunt cuprinse în perimetrul 
central, între strada Ghioceilor, 
1Decembrie, Caragiale, Aradu-
lui și Câmpului. Până acum s-a 
turnat asfaltul din stratul de bază 
pe 1 Decembrie, Păcii și T. Vla-
dimirescu (până la Strada 1 De-
cembrie), Teiului, Păltinișului și 
au fost pregătite pentru asfaltare 
Caragiale și Bălcescu. Construc-
torul a oprit însă lucrările întru-
cât guvernul nu a plătit o parte 
din lucrările deja executate. Până 
în present au fost primiţi doar 
509.602 lei pentru lucrările efec-
tuate în anul 2014. Pentru anul 
în curs sunt alocaţi de la bugetul 
de stat 931.635 lei, dar care nu au 

fost viraţi încă în contul primă-
riei.

Nimeni nu s-a așteptat ca până 
la sfârșitul anului 2015, să nu � e 
turnat nici măcar primul strat de 
asfalt pentru un proiect demarat 
în 2014. Deși e greu de crezut ca 
în 2016 vor �  alocaţi restul de 
bani, primăria nu are altă soluţie 
decât să aștepte � nanţarea guver-
namentală, pentru că legea nu 
permite alocrea de fonduri din 
bugetul local.

Pe de altă parte, întârzierile 
din PNDL-1 ne determină să 
căutăm alte soluţii de � nanţare 
pentru cel de-al doilea program 
de asfaltare PNDL-2, inclusiv 
prin accesarea de fonduri eu-
ropene pe Programul Operaţi-
onal Regional (POR).

Campania de Mediu „Locul de-
șeurilor nu este în preajma ta” 
organizată în parteneriat cu Aso-
ciaţia Română pentru Reciclare 
RoRec, pe data de 17 octombrie, 
s-a bucurat și în acest an de un 
real succes, la cele cinci puncte 
de colectare din oraș adunân-
du-se o cantitate însemnată de 
deșeuri de echipamente electrice 

și electronice. La această acţiune 
au participat voluntari din ca-
drul Liceului Tehnologic Sânta-
na, cărora le mulţumim. 

Mulţumim și cetăţenilor orașu-
lui Sântana care s-au implicat di-
rect în această acţiune, predând 
pentru reciclare peste 4 tone de 
echipamente electrice și electro-
nice scoase din uz, reducând sem-

ni� cativ impactul negativ asupra 
mediului.  Nu în ultimul rând, 
dorim să vă prezentăm și fericiţii 
câștigători ai tombolei organizate 
în data de 19 octombrie: 

Premiu: BLENDER 
Mihai Pavel 
Gale Petru 

Premiu: MAȘINĂ DE GĂURIT 
Abrudan Bogdan 

Rebenciuc Ilie 
Mercea Călin 

Premiu: MIXER 
Todea Mădălina 

Cardu Ilie 
Lazea Ștefan 

*Notă – Pentru locuitorii orașului 
care n-au reușit să predea deșeuri 
de acest tip (DEEE), va informăm 
că următoarea campanie de acest 
gen se va desfășura în primăvara 
anului viitor.
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LOCUL DEȘEURILOR NU ESTE ÎN PREAJMA TA!

Proiectul privind „Reabilitare 
imobil Liceul Tehnologic Sân-
tana, județul Arad”,  se apropie 
de � nalizare. Termenul limită de 
recepție este data de 31.12.2015. 
Până la data prezentei, lucrările, 
ce sunt executate de SC PAV & 
RED CHEIA CONSTRUCT SRL  
constau, la exterior  în desface-
re șarpantă, înlocuire șarpantă 
deteriorată, montare înveliș de 
tablă pro� lată, precum anvelo-
parea întregii clădiri, aceste arti-
cole  � ind deja executate într-o 
proporție destul de mare.

Echipa de muncitori a � rmei 
mai sus menționate execută lu-

crările de reabiltare stabilite prin 
proiectul tehnic și în interiorul 
clădirii, mai precis, reparațiile 
necesare la pereți și tavane, în-
locuirea ușilor interioare, schim-
bare parchet și  vopsitorii interi-
oare.  

Această investiție este � nanțată 
din fonduri nerambursabile RE-
GIO -Programul Operațional 
Regional 2007-2013- Axa prio-
ritară 3 „Îmbunătățirea infras-

tructurii sociale”  Domeniul 
Major de Intervenție 3.4. „Rea-
bilitarea, modernizarea, dezvol-
tarea și echiparea infrastructurii 
educaționale 

Investițiile au ca scop asigura-
rea infrastructurii pentru servi-
cii educaționale de calitate ce vor 
conduce la o pregătire profesio-
nală corespunzătoare standarde-
lor europene a elevilor din Sân-
tana și care va permite o inserție 
socio-profesională a acestora 
mai rapidă și e� cientă atât pe 
piața națională cât și pe cea eu-
ropeană.

Cei peste 500.000 de lei care 
reprezintă � nanțarea nerambur-
sabilă aprobată vor �  solicitați în 
perioada imediat următoare prin 
cererei de plată până la data de 
20.11.2015, respectiv prin cereri 

de rambursare după această dată 
și până la 31.12.2015, data limi-
tă a eligibiltății cheltuielilor pe 
Programul Operațional Regional 
2007- 2013. 

Merită subliniat faptul că este 
cel mai mare proiect european 
accesat până în prezent pentru 
infrastructura de învăţământ de 
pe raza orașului Sîntana.

Informații privind implemen-
tarea proiectului pot �  solicitate 
la următoarele date de contact: 
Bogoșel Adriana- asistent mana-
ger proiect, Orașul Sântana, str.
Muncii nr 120A, tel 0257462082, 
fax 0257462117, email: contact@
primariasantana.ro

“Conţinutul acestui material nu 
reprezintă în mod obligatoriu po-
ziţia o� cială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României”

  Șantier la Liceul Tehnologic Sântana

deșeuri de echipamente electrice 

 

                FONDUL EUROPEAN                                                                                Instrumente Structurale 

  PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ                                                                                       2007 - 2013 

Guvernul României
Primăria Sântana

Program întârziat! Licitația pentru 
atribuirea spitalului

Oricât de mult ne-am dori cu toţii ca vechiul spi-
tal să prindă din nou viaţă, pentru redeschiderea 
actului medical trebuie respectate etapele lega-
le. Luni, 19 octombrie, a avut loc a doua licitaţie 
pentru atribuirea spaţiului rămas liber după des-
fășurarea primei licitaţii din data de 19 august.

Din cauza faptului că la licitaţie s-a înscris un 
singur investitor (care dorește să deschidă o 
policlinică privată), primăria este obligată să 
procedeze la o a treia etapă, în care legiuitorul a 
prevăzut și posibilitatea ca în lipsa a cel puţin trei 
ofertanţi, spaţiul să poată �  atribuit prin negoci-
ere directă. 

Mai menţionăm faptul că deocamdată nu se pot 
semna nici contractele de concesiune pentru spa-
ţiile licitate, întrucât prefectura a solicitat niște 
avize suplimentare.
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In Memoriam preot Virgil Fecheta

În data de 30 IX 2015 a încetat din viaţă și 
a plecat la Domnul, cel care l-a slujit timp de 
16 ani.

Născut la Hunedoara în 30 VIII 1973, a ab-
solvit studiile liceale în orașul natal după care 

a simţit chemarea Domnului și s-a înscris la 
Facultatea de teologie din Alba Iulia. A fost 
s� nţit ca preot de răposatul episcope Sebas-
tian Kräuter la Domul din Timișoara.

A fost capelan, după care a fost numit paroh 
al Bisericii romano- catolice din Sântana. În 
scurtul timp în care i-a fost dat să slujească 
la Sântana, s-a implicat trup și su� et în reor-
ganizarea și schimbarea în bine a demersului 
bisericesc. Prin harul lui a reușit să umple din 
nou băncile Bisericii catolice, inclusiv cu eno-
riași care de mult nu i-au mai călcat pragul. A 
fost iubit și apropiat nu numai de comunitatea 
catolică.

În 01. IX 2012, din păcate a fost mutat din 
Sântana și numit paroh de Slatina- Timiș, 
unde a slujit până când a a� at că suferă de o 
boală necruţătoare.

După o lungă luptă cu boala, inclusiv trata-
mente în spitalele din Germania, viaţa lui nu a 
mai putit �  salvată și a plecat la Domnul.

Pe data de 2 X 2015, în prezenţa a 70 de pre-
oţi și a episcopului de Tm- Martin Ross- a fost 
înmormântat în cimitirul din orașul natal.

Comunitatea catolică din Sântana îi va purta 
o frumoasă amintire.

Marianne Hellstern

Asfaltare din bugetul primăriei

6,7 km de drumuri locale au 
fost pregătite pentru turna-
rea asfaltului. Este vorba de 
porţiunile de străzi Aradului 
și Bistritei a� ate între Stra-
da Ghioceilor și Mărășești, 
strada Oituz, strada Mihai 

Viteazul,strada Lucian Blaga, 
strada Unirii,strada Garo� ţei, 
strada Dudului, strada Lale-
lelor, strada Liliacului,strada 
Avram Iancu.

Așa cum am precizat într-un 
alt articol, străzile din perime-
trul central sunt cuprinse pen-
tru asfaltare într-un alt proiect, 
demarat în 2014 pentru care 
din nefericire guvernul întârzie 
� nanţarea. Acesta este motivul 
pentru care ne confruntăm cu 
o situaţie anormală în cazul  
străzilor Aradului și Bistriţei, 
care vor �  asfaltate doar pe ju-
mătate.

 Toamna se culeg roade bogate

În data de 24 octombrie 
elevii clubului Copiilor 
Sântana coordonaţi de 
profesor Blîndu Diana 
au participat la concur-
sul naţional de dans, 
organizat la Oradea de 
Clubul Fit Dance. A fost 
o zi lungă, obositoare cu 
numeroși participanţi 
din Cluj, București, Ti-
mișoara, Oradea, Arad, 
Satu Mare, dar munca 
și dorinţa de a �  cel mai 
bun au triumfat. Așadar 
elevii Clubuluui Copi-
ilor Sântana au obținut 
următoarele poziţii în 
clasament: Mariș Ro-

miana și Jinar Denis 
–duo-loc I dans con-
temporan; Blîndu Mara, 
solo-menţiune hip-hop; 
Pasca Andreea –solo-
loc III hip-hop; Ursache 
Răzvan –solo-loc II hip-
hop; Cighirean Ioana și 
Ursache Răzvan-duo-
loc I hip-hop; Rusu Că-

tălin-solo-loc I hip-hop; 
trupa ANGELS două 
locuri I pentru hip-hop 
și dans contemporan. 
Urăm mult succes ele-
vilor și profesoarei co-
ordonatatoare, precum 
și mulţumiri părinţilor 
pentru susţinere și im-
plicare. 

Roadele misiunii împlinite, 
prin credința care rodește

Orașul Sântana situat în câmpia de vest a 
României este cunoscut prin pământul său 
roditor și prin vrednicia locuitorilor săi, chiar 
si dincolo de granițele țării. Sântana este 
cunoscută și prin coordonatele sale spiritu-
ale care rodesc neîncetat.

A �  “sântănean” presupune și emulația 
duhovnicească care obligă la credintă 
și faptă. Credincioșii ortodocși în aces-
te vremuri, și-au a� rmat credința prin 
construirea unei monumentale biserici, 
cu hramul “Sfânta Treime”, în parcul din 
central orașului Sântana.

În urmă cu zece ani, pe data de 05 iu-
nie 2005, Înaltpreas� nțitul Arhiepiscop 
dr.  Timotei Seviciu a s� nțit locul și a pus 
piatra de temelie a noii biserici. După 
obținerea autorizației de construcție, am 
pornit cu lucrările la biserică, etapă după 
etapă, timp de zece ani, ajungând acum 
la un vis împlinit.

O emoție profundă mă stăpânește pe 
mine, preotul Ioan Crainic, gândindu-mă 
că bunul Dumnezeu m-a învrednicit la con-
struirea unei biserici din temelie, sub atenta 

păstorire a Inaltpreas� nțitului Arhiepiscop 
dr. Timotei Seviciu al Aradului și al exemplu-
lui său de ctitor al noii catedrale a Aradului, 
pe care l-am urmat și noi credincioșii din 
Sântana. Nimic nu putem zidi fără Dumne-
zeu. Este ușor să pornești un lucru, dar este 
foarte greu să-l duci până la capăt. Pentru 
ca să-l duci la � nalizare, nu este su�  cient 
numai elanul și însu� ețirea, ci este nevoie 
de stăruință, răbdare, munca susținută în 
echipă, preot și credincioși.

La acest ceas de sărbătoare nu putem zice 
decât: înscrie Doamne în cartea vieții pe toți 
ctitorii, ostenitorii, lucrătorii si binefăcătorii 
acestui sfânt lăcaș, iar noi am împlinit cu-
vintele Sfântului Apostol Pavel care spune 
“slujba ta fă-o deplin”.

Cu deosebită dragoste și bucurie su� e-
teasca, avem onoarea să invităm pe toți 
credincioșii, duminică 1 noiembrie 2015, 
începand cu ora 9, la târnosirea bisericii 
parohiale, o� ciată de Inaltpreas� nțitul dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Pr. Ioan Crainic
Diac. Adrian Crainic
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În această toamnă au reînceput lucrările de refacere a trotuarelor din oraș. 
Până în prezent  au fost � nalizate lucrările pe o lungime de 1,2 km în satul Ca-
poral Alexa. În scurt timp se vor reface trotuarele de pe străzile Păltinișului și 
Unirii. Pentru toate lucrările se folosesc pavele produse la fabrica din Caporal 
Alexa, acesta � ind și motivul pentru care primul kilometru de trotuar pavat a 
fost realizat în sat. 

A fost inaugurat noul sediu 
al poliției din Sântana

Construcţia celui 
mai nou și mai modern sediu de po-
liţie din judeţul Arad a început îna-
inte de revoluţia din 1989 și a avut 
iniţial destinaţia de bloc de locuinţe. 
A fost � nalizat în roșu în anul 1989 
dar a fost abandonat în acel stadiu 
din diverse motive, în principal din 
lipsa banilor. După 20 de ani, în anul 
2009 Consiliul local a hotărât atri-
buirea acestuia către Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Arad- Poliţia 
Orașului Sântana. Costurile de con-
strucţie și dotare au fost suportate în 
principal de către Ministerul Admi-

nistraţiei și Internelor și în mai mică 
măsură de Primăria Orașului. Noul 
sediu bene� ciază de birouri moder-
ne, inclusiv unul pentru consiliere 
victime, sală de ședinţe și este dotat 
cu tehnică de ultimă generaţie.

>>> pag. 1

-Munca de 
poliţist implică riscuri..?

-Desigur, majore.  În multe 
situaţii, persoanele cu care in-
tri în contact, uită de cele mai 
multe ori că întâi de toate au 
îndatoriri și apoi drepturi. De 
asemenea, integritatea cor-
poral a poliţistului este pusă 
în pericol, avem de-a face cu 
persoane recalcitrante, iar 
poliţistul trebuie să dea dova-
dă de tact și professionalism, 
stăpânind bine gestionarea 
acestor situații limită.

- Cum stăm cu infracţiona-
litatea pe raza orașului Sân-
tana?

-Situația operativă re-
levă faptul că fenomenul 
infracțional este ținut sub 
control astfel că numărul 
infracțiunilor sesizate-înre-
gistrate a scăzut față de anii 
precedenți. Nu au fost înre-
gistrate infracțiuni de mare 
violență ( omor, viol, tâlhării). 
Consider că Sântana este un 
oraș liniștit și sigur. Cele mai 
frecvente infracțiuni cu care 
ne confruntăm sunt cele de 
loviri și alte violențe. Factorii 
generatori ar putea � : nivelul 
scăzut de trai, consumul exa-
gerat de acool, neînțelegeri în 
familie, între vecini, etc.

-Care a fost situaţia anul 
acesta cu furatul porumbului 
de pe câmp?

-Așa după cum știți, în � e-
care an reprezentanții poliției 
și ai primăriei Sântana orga-
nizează întâlniri cu proprie-
tarii de terenuri agricole, cu 
administratorii – directorii 
societăților agricole în vede-
rea asigurării pazei culturi-
lor. În conformitate cu Legea 
333/2003 � ecare proprietar de 
teren este obligat să-și asigu-
re paza culturilor, iar poliția 
le acordă sprijin de specia-
litate și nu paza cum greșit 
înțeleg multe persoane. În 
această toamnă împreună cu 
reprezentanți ai societăților 
agricole au fost executate pa-
trulări ziua și noaptea la so-
lele cu porumb și astfel am 
reușit prevenirea furturilor de 
pe camp, astfel că nici nu am 
avut reclamații în acest sens.

-Care este cea mai impor-
tant realizare a dvs. în plan 
profesional?

-În cei peste 29 de ani de 
carieră, aș putea exempli� ca 

multe: una foarte important 
este inaugurarea acestui sediu 
al Poliției Orașului Sântana de 
care putem �  mândri atât eu 
și colegii mei, cât și comuni-
tatea locală. mO altă realizare 
ar �  soluționarea celor patru 
infracțiuni de omor din anul 
2010 când cu spijinul procu-
rorilor din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Arad 
am reușit identi� carea auto-
rilor și trimiterea lor în jude-
cată. 

-Ce obiective vă propuneţi?
-Obiectivele noastre sunt 

de fapt cele ale Poliției ro-
mâne: ordine și liniște publi-
că, siguranța cetățeanului, a 
locuinței, siguranța tra� cului 
rutier. Aș vrea ca activitățile și 
acțiunile pe care le desfășurăm 
zilnic să ducă la scăderea 
infracționalității pentru ca 
toți cetățenii orașului Sântana 
să se simtă în siguranță.

- Dacă aţi putea să o luaţi 
de la început aţi alege aceeași 
meserie? De ce?

-Cu siguranță că da, pentru 
că îmi conferă satisfacția de 
a ști că ești reprezentantul le-
gii și îl aperi pe semenul tău 
și de ce să nu recunoaștem și 
motivația pecuniară.

-Ce ne puteţi spune despre 
dvs?

-Sunt absolvent de liceu, 
Școala de subo� țeri Câmpina, 
facultate și masterat. Sunt că-
sătorit, am un băiat, care și el 
a ales să � e polițist.

-Ce hobby- uri aveţi?
Călătoriile și sportul.
-Un mesaj pentru cetăţeni!
-După dictonul „Lex et Ho-

nour”- Lege și Onoare- trans-
mitem pe această cale tuturor 
cetățenilor că atât legea în 
ceea ce privește siguranța lor 
cât și onoarea și demnitatea 
lor vor �  prioritățile lucrăto-
rilor Poliției orașului Sântana. 
Aș dori ca cetățeanul să ma-
nifeste mai multă deschidere 
în relația cu poliția, pentru 
că numai împreună putem 
contribui la prevenirea feno-
menului infracțional și asigu-
rarea unui climat de ordine și 
siguranță pe raza orașului.

Având în vedere că nu mai 
este mult până la sărbători-
le de iarnă doresc locuitori-
lor orașului Sântana bucurii, 
liniște, armonie și ”La mulți 
ani!”.

Altfel de valori
Interviu cu Comisarul Șef Alexandru Cuciula
>>> pag. 1

Noi trotuare penmtru sântăneni

Deși clădirea primăriei este o con-
strucţie relativ nouă,  ea a avut ne-
voie în ultimii doi ani de numeroa-
se intervenţii de refacere a faţadei și 
a acoperișului. Suntem în măsură să 
informăm cititorii noștri că lucrările 

sunt încheiate și primăria are o haină 
nouă. Să sperăm că va rezista așa mă-
car cât blocurile construite în vremea 
lui Ceaușescu și care iată, în cei 30 de 
ani de la darea în folosinţă nu au avut 
nevoie de nici o renovare.

Primăria în haine noi 
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Se împlinește un an de la pune-
rea în funcţiune a staţiei de mo-
nitorizare a calităţii aerului din 
orașul nostru. Investiţia a fost 
suportată în totalitate din fonduri 
extrabugetare. După un an de 
funcţionare, este potrivit să facem 
publice câteva concluzii. 

După circa 8110 măsurători exe-
cutate în această perioadă, pu-
tem anunţa locuitorii că în orașul 
Sântana poluarea aerului se înca-
drează în limite normale, ne� ind 

depășite valorile medii anuale în 
niciunul dintre cei trei indicatori 
monitorizaţi de staţie. Ocazional 
sunt însă înregistrate și valori care 
depășesc normele admise. Cauze-
le identi� cate pentru noxe pot �  
tra� cul rutier și arderea frunzelor, 
iar pentru pulberi vântul care în 
anumite perioade ridică în aer o 
cantitate mare de praf. Iarna apa-
re o sursă de poluare suplimen-
tară provenită din încălzirea lo-
cuinţelor. Pe durata zilei, valorile 
maxime de poluanţi din atmosfe-
ra se înregistrează la orele dimi-
neţii, între 9-12 și dupămasă, în 
intervalul 16-18. 

Direcţia predominantă din care 
vin sau ar putea să vină poluanţii 
este nordul, vântul su� ând pre-
ponderent dinspre Olari cu direc-
ţie spre Zimandul Nou. 

1.Monoxidul de carbon (CO): 
minimă înregistrată = 0 mg/m3, 
medie înregistrată = 0,45 mg/m3, 
maximă = 741,24 mg/m3 

2.Oxizi de azot (NOx): minimă 
înregistrată = 0 mg/m3, medie în-
registrată = 9 mg/m3, maximă = 
258 mg/m3 

3.Pulberi în suspensie (PM10): 
minimă înregistrată = 0 mg/m3, 
medie înregistrată = 36,73 mg/
m3, maximă = 2182,36 mg/m3 

4.Viteză vântului: minimă înre-
gistrată = 0 m/sec, medie înregis-
trată = 1.4 m/sec, maximă = 7.3 
m/sec 

5.Temperatura: minimă înregis-
trată = -12.4 grade Celsius, medie 
înregistrată = 13.9 grade Celsius, 
maximă = 39.7 grade Celsius 

6.Umiditatea aerului: minimă 
înregistrată = 22.9 %, medie înre-

gistrată = 68.6 %, maximă = 96.1 
% 

7.Radiaţia solară: minimă înre-
gistrată = 0.1 W/m2, medie înre-
gistrată = 142.6 W/m2, maximă = 
1014.6 W/m2

 Cotele medii sunt normale!!
Cu toate că ne situăm în para-

metri optimi, recomandăm un 
stil de viaţă în concordanţă cu 
natura, consumând într-un mod 
inteligent, economic și responsa-
bil resursele acesteia.

Un an de la punerea în funcțiune a stației de monitorizare

Sărbătoarea recoltei edițiaa II-a , 2015
Inspirată a fost 

alegerea administraţiei locale de 
a organiza în 2014 o sărbătoare a 
recoltei. Anul acesta evenimentul 
a luat amploare și s-a desfășurat 
timp de trei zile, în curtea școlii “Sf. 
Ana”, începând de vineri, 2 octom-
brie. A fost în primul rând o reu-
șită managerială întrucât costurile 
spectacolului au fost zero. Primă-
ria Orașului Sântana a colaborat în 
acest an cu S.C. Electrecord, care 
a asigurat în cele trei zile de spec-
tacol participarea unor interpreţi 
renumiţi de muzică populară, 
fără nici o contribuţie � nanciară. 
Punctul culminant, care a umplut 
curtea școlii de oameni și platoul 
pieţei de mașini, a fost concursul 
de cătlane, desfășurat duminică 4 
octombrie. Primăria și societăţile 
comerciale: SC Agromec Comlăuș 
S.A- administrator Budiu Simion,  
Societatea Agricolă “Ardeleana”- 
administrator Petrișor Dimitrie, 
Societatea Agricolă “Spicul” Ca-
poral Alexa- administrator Dea-

conu Aurelian, Societatea Agricolă 
“Romgera”- administrator Vlai-
cu Valentin, Societatea Agricolă 
“Schuetzagra”- reprezentată de 
Mariana Pleșea au pregătit � ecare 
câte un ceaun cu gulaș, spre deli-
ciul sutelor de degustători. Trebuie 
să subliniem și meritul bucătarilor 
se� , care cu ajutoare pricepute au 
reușit să gătească cele mai bune 
mâncăruri. Vorbim de maeștrii 
bucătari: Marius Neag, Floren-
tin Negrea , Orleţchi Adrian, Trif 
Petru, Briţa Elena și Ioan Ancheș. 
Se cuvine ca în numele tuturor să 
mulţumim societăţilor implicate și 
managerilor acestora pentru efor-
tul uman și � nanciar pe care l-au 
depus spre bucuria sântănenilor. 

Evenimentul a fost onorat de 
participarea unor importante 
personalităţi ale judeţului, de 
la prefectură, de la consiliul ju-
deţean, domnul senator Traian 
Igaș, deputatul Dorel Căprar 
precum și reprezentanţi ai par-
tidelor politice.

„Sărbătoarea Recoltei” face deja parte din salba de manifestări culturale organizate 
în Sântana, constituind un reper cultural- artistic pentru întreg județul Arad. Zilele de 
sărbătoare reprezintă orașul Sântana, un oraș unde sântănenii știu să îmbine utilul 
cu plăcutul, știu să prețuiască viața așa cum este ea, știu să pună în valoare acest dar 
al vieții prin bucuria cu care participă la sărbătorile orașului. Sărbători, de unde toți 
cei care au venit la Sântana au plecat cu su� etele reîncărcate de redescoperirea vieții, 
ieșind din conul de umbră al grijilor zilnice pentru a privi altfel modul de a trăi.

 Au învățat să se bucure de � ecare zi, să privească viața cu încredere, reînvățând bu-
curia -pentru unii de mult uitată- de a trăi frumos � ecare moment din această viață 
zbuciumată, în care urcușurile și coborâșurile nu ocolesc pe nimeni. Important este să 
faci � ecare lucru cu măsura traiului pe acest pământ, lăsându-ți timp și pentru bucuria 
inimii și a su� etului. Astfel poate �  caracterizată „Sărbătoarea Recoltei”:zile de bucurie 
pentru inimă și su� et! A fost o sărbătoare autentică unde toți cei veniți au simțit bucu-
ria de a trăi! Întreaga atmosferă a fost una de sărbătoare autentică, în care distracția 
și voia bună au fost efectiv la ele acasă. Toată lumea s-a simțit bine, peste tot putând 
vedea oameni veseli, bucuroși de a petrece.

>>> pag.1



Căsătoriile lunii septembrie 2015
BLAJ CIPRIAN- FLORIN- ILIE ȘI FURTUNĂ ANA

FERICEAN NICOLAE ȘI ROBU GEORGIANA- COSMINA
STAN ADRIAN ȘI COSTEA MARIA- ALINA

HIRINA NICOLAE- VASILE ȘI CONTOR CLAUDIA- LENUŢA
BIZOM ELISEI- SORIN ȘI BUNAI FLORINA- MARCIANA

MAXIM MIRCEA- MIHAIL ȘI NEGREA CLAUDIA- MELANIA
BĂPŢAN GHEORGHE- VASILE ȘI BLIDAR ANDREEA
PAȘCA PAUL- ILIAN ȘI MATIȘ LARISA- LOREDANA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia căsăto-
riile unor noi cupluri sântănene care au hotărât să își 
unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, dorin-
du-le din inimă acestor noi familii să aibă parte doar de 
zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

DRAGOȘ ANA
PAVĂL CONSTANTIN

MĂCEAN DORIN- LUCIAN
POPESCU ILEANA

IGREŢ FLOREA

MESAROS TEREZIA
BAUER MARIA
PÎŢ FLOARE

MOŢI ANTONIE
BUDIU SAVETA

CURTA GHEORGHE
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Ministrul de interne al landului Baden-
Württemberg a acordat domnului Anton 
Bleizi� er, sântănean stabilit în Germania, 
un premiu pentru medierea culturală 
pentru anul 2015.

Este vorba despre un premiu de onoa-
re, atribuit pentru activitatea de păstrare 
și îngrijire a tezaurului folcloric șvăbesc 
din spaţiul dunărean, în special din do-
meniul musical, ca o punte de legătură 
între ţara sa natală, România și noua sa 
patrie, Germania.

Publicaţiile sale în format classic și di-
gital reprezintă în aceeași măsură un 

mijloc de a contura și transmite aceas-
tă identitate. Domnul Anton Bleizi� er 
s-a născut în Sântana și este mândru de 
originea sa. El reprezintă Sântana cu 
mândrie și cinste, � ind prezent la majo-
ritatea evenimentelor culturale ale comu-
nităţii germane din orașul nostru. Anul 
acesta s-a implicat în obţinerea mașinii 
de pompieri donată primăriei de landul 
Baden-Württemberg. De asemenea a do-
nat instrumente muzicale pentru fanfară 
și muzeul din Sântana.  Pe această cale îi 
transmitem și noi felicitările noastre.

Primăria Sântana

Anton Bleiziffer, premiat pentru merite deosebiteAșa cum a fost anunţat, colecta-
rea deșeurilor vegetale a început 
și s-a desfășurat pe toată durata 
lunii octombrie.

Pentru buna desfășurare a co-
lectării, rugăm cetăţenii să lege 
crengile și să bage frunzele în saci.

De asemenea, cerem înţelegere 
din partea tuturor, că în caz de 
vreme nefavorabilă, ridicarea re-
sturilor se amână astfel încât tot 
programul va �  decalat.

Vă mai informăm că mai pot 
apărea întârzieri și datorită canti-
tăţilor apreciabile de rest vegetal 

scos la stradă, fapt ce poate de-
păși capacităţile de transport ale 
primăriei și Primvest împreună.

Vom continua activitatea de co-
lectare a resturilor vegetale și în 
luna noiembrie, în zilele de luni 
și marţi. În plus conform contrac-
tului pe care îl avem cu � rma de 
salubritate, aceasta v-a face și 
ea două colectări, prima în data 
de vineri 13 noiembrie 2015 și 
a doua după ce va cădea prima 
brumă.

Insp.Protecţia Mediului, 
Laurenţiu Blidar

CARICATURA LUNII

Colectarea resturilor vegetale,
 în plină desfășurare!

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

inclusiv pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   

Compania de Apă Arad: 
0372-782686 

Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -entru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI 
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2015-2016

1.Acte de identitate pentru toţi mem-
brii familiei:

a)Buletin de identitate,carte de iden-
titate sau carte de identitate provizorie 
pentru cei peste 14 ani,

b)Certi� cat de nastere pentru minorii 
sub 14 ani,

c)Certi� cat de căsătorie/deces (după caz),
d)Sentinţa de divorţ ( în copie) ,
e)Permis de ședere temporara, permis 

de ședere pe termen lung, carte de rezi-
denta și carte de rezidenţa permanentă, 
pentru cetăţenii străini sau apatrizi.

2.Acte doveditoare de venituri (luna 
anterioară depunerii cererii):

a)Adeverinţă salar net (orice fel de sa-
lar) cu speci� carea dacă se acordă sau 
nu tichete de masă și dacă bene� ciază de 
ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza 
contractelor de muncă sau altor regle-
mentări speci� ce,

b)Venituri obţinute din străinătate,
c)Cupon de pensie (orice fel de pensie),
d)Cupon indemnizaţie șomaj sau venit 

lunar de complementare,
e)Adeverinţa indemnizaţie pentru per-

soana cu handicap,
f)Adeverinţă bursă elevi și studenţi (se 

speci� c felul bursei și cuantumul),
g)Adeverinţă indemnizaţii și stimulen-

te pentru creșterea copilului până la vâr-
sta de 2 ani sau 3 ani,

h)Talon de plată indemnizaţii cu carac-
ter permanent,

i)Cupon alocaţii de stat pentru copii, de 
întreţinere pentru minorii daţi în plasa-
ment familial sau încredinţaţi,

j)Act legal de încredinţare a minorilor 
( când aceștia nu locuiesc împreună cu 
părinţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi 
legal sau în fapt)

k)Hotărârea de încredinţare în cazul 
minorilor care sunt în plasament familial 
sau încredinţaţi spre adopţie,

l)Indemnizaţia pentru creșterea copilu-
lui până la varsta de 1, 2 sau 3 ani,

m)Stimulentul lunar de inserţie,
n)Orice alt document care să dovedeas-

că veniturile lunare menţionate în decla-
raţia de venituri cod 01- 83.

3.Acte doveditoare privind gradul de 

dizabilitate- certi� cate de încadrare în 
grad de handicap (în copie)

4.Acte doveditoare privind locuinţa ( 
pentru titularul cererii)

a)contract de vânzare –cumpărare,
b)contract de închiriere,
c)orice act care să ateste dreptul locati-

ve sau de folosinţă în condiţiile legii.
5.Acte doveditoare privind bunurile 

mobile
a)Adeverinţă Serviciul Impozite și Taxe
b)Certi� catul de înmatriculare al auto-

vehiculului/ vehiculului ( în copie)
6.Adeverinţă de la Compartimentul 

Registru Agricol din care să reiasă su-
prafeţele de teren intravilan și extravi-
lan deţinute în proprietate/folosinţă,

7.Adeverinţă venit -  ANAF pentru 
toate persoanele peste 16 ani cu excepţia 
elevilor (se va solicita de către Compar-
timentul Asistenţă Socială),

8.Declaraţii din care să reiasă că nici 
un membru al familiei nu are depozite 
bancare de peste 3000 lei și alte venituri 
în afara celor declarate în cererea pen-
tru acordarea ajutorului de încălzire

9.Acte doveditoare privind sistemul de 
încălzire:

a)Factura E- ON (în copie)
b)Factura ENEL ( în copie),
c)Contract valabil pentru furnizarea 

energiei electrice și dovada debranșării 
de la furnizarea gazelor natural pentru 
solicitanţii de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu energie electrică (în copie)

Notă : Actele referitoare la venit vor �  
prezentate pentru luna anterioară celei  
în care se depune cererea.

Venitul net maxim pentru care se poa-
te depune cererea este de 615 lei, lunar/
persoană la încălzirea locuinţei cu gaze 
naturale, energie electrică și lemne.

  Pentru evitarea  aglomeraţiei, cetăţenii 
sunt rugaţi să respecte programul de lu-
cru cu publicul  după cum urmează:

MARŢI  8  - 12
JOI  8-  12

VINERI  8 – 12
Preluarea actelor a început 
din data de 15 octombrie

Compartimentul de Asistenţă Socială

COMEMORĂRI



Societate comercială 
din Arad angajează în 
condiţii avantajoase: 
Șofer taxi din judeţ 
pe o rază de 20 km. 

Oferim venituri sala-

riale atractive. 
Angajăm inclusiv
 studenţi, femei 
și pensionari. 

Informaţii la telefon: 
0727772185.
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Consiliul local al orașului Sântana s-a 
întrunit în ședinţă ordinară în data de 
22.09.2015, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind desem-
narea reprezenţantilor Consiliului local 
în consiliile de administraţie ale unită-
ţilor de învăţământ în orașul Sântana 
pentru anul școlar  2015 - 2016

2. Proiect de hotărâre privind aparta-
mentarea imobilului situat în Sântana, 
strada Ghioceilor, nr. 5, evidenţiat în 
C.F. nr. 304493   Sântana

3.  Proiect de hotărâre privind aproba-
rea planului  de amplasament  și delimi-
tare a imobilului cu propunerea de dez-
membrare  evidenţiat  în C.F. nr. 300162 
Sântana 

4. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea des� inţării Clubului Sportiv Orășe-
nesc Unirea Sântana 

5. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea planului de ocupare a funcţiilor pu-
blice pe anul 2016 la nivelul primăriei 
orașului Sântana

6. Proiect de hotărâre privind aproba-

rea trecerii în proprietatea privată a ora-
șului Sântana a terenului evidenţiat în 
C.F. nr. 301328 Sântana, nr. top. 665/1/1,  
situat în Sântana, str. Mihai Viteazul, nr. 
18 bis

7. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea regulamentului de vânzare a locuin-
ţelor de tip ANL situate pe raza orașului 
Sântana, judetul Arad

8. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea criteriilor  pentru  acordarea de  aju-
toare  de urgenţă pentru persoanele care 
se a� ă în situaţii de necesitate sau alte 
situaţii deosebite

9. Proiect de hotărâre privind anularea 
procedurii de concesionarea prin licita-
ţie publică , a imobilului (apartamente  
și  teren aferent) situat în orașul Sântana, 
str. Muncii, nr. 53 A, jud. Arad cu desti-
naţia de spaţii medicale, procedură sta-
bilită potrivit HCL nr. 142/20.08.2015

10. Proiect de hotărâre privind recti� -
carea  bugetului local al orașului Sânta-
na  pe  anul  2015

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

Vizită de informare
Vineri, 16 octombrie a.c., o delegaţie 

R.P. China- a� ată într-o vizită de infor-
mare și documentare a fost primită și la 
primăria orașului Sântana.

Din delegaţia chineză a făcut parte Si 
Haiyang- șeful reprezentanţei din Ro-
mânia a uneia dintre cele mai puternice 
� rme din China- CCECC- o � rmă de 
stat cu o cifră de afaceri anuală de câteva 
miliarde de dolari.

Discuţia s-a purtat pe tema dezvoltării 
infrastructurii de locuinţe.

Pentru că firma chinezească este in-
teresată de proiecte imobiliare mari, 
Sântana a fost cuprinsă alături de ora-
șele Arad și Chișineu Criș, orașe afla-
te în dezvoltare și care atrag forţă de 
muncă. Avantajele propuse sunt prin 
preţul mult mai mic decât cel de pe pia-
ţa românească.

Continuând comportarea 
bună din ultimii ani, echi-
pa de seniori, din cadrul 
ACS Unirea Sântana, pre-
gătită de prof. Dinu Donca, 
se situează în momentul de 
faţă, după opt etape, pe un 
merituos loc trei în clasa-
mentul Ligii a IV-a, având 
înaintea sa două grupări, 
cele din Pecica și Cermei, 
care cheltuie mult mai 
mulţi bani în această com-
petiţie. Obiectivul echipei 
noastre în această ediţie de 
campionat, ne-a declarat 
președintele clubului-prof. 
Cătălin Puia, este ocupa-
rea unui loc între primele 
cinci. Doresc să mulţumesc 
Primăriei Sântana, � rme-
lor HAI Sântana SRL, SC 
Agrodep SRL Sântana, cât 
și d-lui Ioan Gherman pen-
tru sprijinul � nanciar oferit 
și adresez rugămintea și al-
tor posibili sponsori de a ni 
se alătura.

Ca noutăţi în lot, amin-
tim venirea lui Răzvan Blă-
naru (de la UTA Bătrâna 
Doamnă), a lui Rafael Var-
ga (de la Victoria Zăbrani) 
și a lui Florin Betea (de la 
Vaţa, jud. Hunedoara), dar 
și promovarea de la echipa 

de juniori a fraţilor gemeni 
Alin și Lucian Ginghină.

Echipa de juniori A1, an-
trenată de Cosmin Popa, 
are și în acest campionat un 
parcurs de excepţie, după 
șapte etape ocupând prima 
poziţie a clasamentului, cu 
punctaj maxim și cu spe-
ranţa de a redeveni campi-
oană judeţeană.

Juniorii C, pregătiţi din 
acest campionat de tână-
rul și ambiţiosul Alexan-
dru Vasi, se clasează, după 
disputarea a șase etape, pe 
locul al IV-lea, � ind învinși 
doar de cei de la UTA Bă-
trâna Doamnă.

În � ne, grupa nou în� in-
ţată, cea de juniori E, pre-
gătită pe Cătălin Puia, se si-
tuează după cinci jocuri, pe 
locul al IV-lea. La această 
grupă selecţia rămâne des-
chisă, porţile clubului nos-
tru � ind gata să primească 
și alţi copiii ai Sântanei, an-
trenamentele efectuându-
se în zilele de luni și mier-
curi, de la ora 16:00, ne-a 
declarat președintele Puia.

 Profesor,Emil Arsa

Fotbaliştii de la ACS Unirea Sântana 
sunt şi în acest campionat printre 

cei mai buni din judeţ!

Echipa „Voinţa” din Ca-
poral Alexa, deși a avut 
o evoluţie foarte bună în 
campionatul trecut, nu s-a 
înscris în campionat anul 
acesta pentru că nu și-au 
plătit datoriile către Aso-
ciaţia Judeţeană de Fotbal 

(AJF) Arad. Domnul Brad 
Dorin a format un alt club 
- ”Viitorul”- cu care s-a în-
scris în liga a VI-a judeţea-
nă. Lotul de jucători al noii 
echipe este în mare parte 
același cu al echipei des� -
inţate. Să le urăm succes! 

Echipa din Caporal Alexa 
la un nou început!

La un an de la instalarea în paro-
hia Caporal Alexa a preotului Liviu 
Pam� loiu,enoriașii vor să-i transmită 
pe această cale cuvinte de mulţumire 
pentru realizările la care acesta a con-
tribuit în satul Caporal Alexa.

Vă prezentăm un bilanţ la un an de 
activitate în parohia Caporal Alexa

LUCRĂRI LA BISERICĂ
- balcon nou (din lemn) pentru cor 

și dotarea acestuia cu scaune moderne;
- candelabru și aplice;
- obiecte cult;
- îmbrăcăminte nouă pentru dieci;
- capitonare uși;
- copertine uși;
- cazan nou la central;
- renovare clădire central;
- troiţă/ poartă tradiţională stradă;
- pod nou la intrarea secundară în 

curtea bisericii.
LUCRĂRI LA VECHEA ȘCOALĂ
- sala Ștefan Augustin Doinaș;
- schimbat geamuri vechi stradă cu 

geamuri mari și luminoase;
- geamuri și uși noi la corridor și sală, 

de tip termopan;

- tencuire și zugrăvire interioară;
- refacerea instalaţiei electrice și mon-

tarea de candelabra și aplice;
- gresie și piatră ornamentală la corri-

dor și în exterior;
- izolare exterior clădire și zugrăvire 

tip structurat;
- dotarea noii săli de evenimente bise-

ricești cu mese, scaune, iar a bucătăriei 
cu veselă;

- defrișare și curăţenie general curte 
clădire și dotarea acesteia cu pomi or-
namentali.

LUCRĂRI LA CASA PAROHIALĂ
- zugrăvire interioară- lavabil;
- zugrăvire exterioară;
- garaj auto nou;
- renovare anexe;
- împrejmuire cu gard la diferite curţi 

interioare și grădină.
Trebuie menţionat că multe din aceste 

realizări au fost posibile și datorită susţi-
nerii acordate de către primăria orașului. 

Epitrop, Alexa Popa
Consilier, Ioan Armat 

Un preot pentru comunitate!

Tombola Lucky 
și-a desemnat cîștigătorul!

Începând din luna apri-
lie benzinăria Lucky oferă 
un premiu lunar de 50 l de 
combustibil pentru unul 
din cei care alimentează de 
minim 150 lei .

Câștigătorul tombolei 

Lucky din luna septembrie 
este domnul Giurgiu Valen-
tin din Sântana. Pe această 
cale îi transmitem felicitări 
și dorim tuturor celor care 
vor participa și de acum 
înainte mult noroc!

Anunț angajare!
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Refacerea străzilor în Caporal Alexa
Cu eforturi � nanciare minime, 

ce au constat doar în achziţiona-
rea materialului pietros, o echipă 
de muncitori ai primăriei au reu-
șit în ultimele două săptămâni să 
refacă drumurile din sat. 

Au fost astupate manual sau 

cu buldoexcavatorul din dotare 
toate gropile de pe drumurile de 
piatră.

Acţiunea va continua în oraș, pe 
străzile cuprinse în programul gu-
vernamental de asfaltare, dar pen-
tru care � nanșarea întârzie.

A fost deschisă stația de gaz

Duminică, 18 octombrie 2015, 
într-un cadru mai restrâns, s-a 
deschis prima staţie de gaz din 
orașul nostru. Situată la ieșirea 
din Sântana, pe drumul judeţean 
DJ 792C, între stadion și S.C. 
Agromec Comlăuș S.A., staţia dis-
pune de un rezervor de 5000 l și va 
funcţiona non- stop.

La inaugurare au fost circa 20 de 
invitaţi, printre care și o� cialităţile 
orașului reprezentate de primarul 
orașului, Daniel Tomuţa, vicepri-
marul Cornel Gligor și consilierii 
Cătălin Puia și Paven Neag. Preo-
tul Nicolae Rădulescu a săvârșit o 
slujba de s� nţire.

Administratorul staţiei, domnul 
Pecican Gheorghe Dan s-a decla-

rat încrezător în reușita acestei in-
vestiţii și așteaptă ca în scurt timp 
să funcţioneze la parametri celei 
deschise în orașul vecin, Pâncota.

Urăm și noi succes noului obiec-
tiv menit să deservească cetăţe-
nii orașului și nu numai, întrucât 
doar în timpul desfășurării eve-
nimentului patru mașini a� ate în 
tranzit au oprit să alimenteze.

Parcare pentru noua biserică

În urmă cu doi ani a fost gândi-
tă amenajarea zonei a� ată la in-
tersecţia străzilor Ghioceilor cu 
Muncii. În perspectiva deschide-
rii noii biserici ortodoxe din paro-
hia Sântana II, primăria orașului 
a asfaltat în prima fază strada M. 
Eminescu, apoi a construit fru-
mosul parc din faţa bisericii. Mai 
rămăsese de făcut doar o parcare 
adecvată pentru a putea �  între-
gită imaginea modernă  a zonei.  

Cu multă înţelepciune,  Consiliul 
Local Sântana a alocat pe ultima 
sută de metri  fondurile necesare 
pentru construcţia unei generoa-
se parcări în faţa acesteia.  Să � e 
de bun augur!

Modernizări la clădiri școlare

Infrastructura de 
învăţământ a orașu-
lui este într-o conti-
nuă modernizare. În 
cei trei ani scurși din 
mandatul actualei ad-
ministraţii au fost rea-
bilitate corpurile prin-
cipale de clădire de 
la Școala“Sf. Ana”  și 
de la Liceul Tehnolo-
gic, iar în prezent este 
aproape de � nalizare 

proiectul european de 
reabilitare a corpului 
II de clădire al Lice-
ului Tehnologic .  În 
același timp, consiliul 
local a alocat fondu-
rile necesare pentru 
reabilitarea unei alte 
clădiri școlare situată 
pe strada Ghioceilor 
Nr 31.  

S-a îndepărtat ten-
cuiala, se înlocuiesc 

ferestrele și ușile exte-
rioare din lemn cu fe-
restre  și uși din PVC 
cu geam termopan, se 
termoizolează clădi-
rea pe exterior, se apli-
că plasa și stratul de 
mortar, se înlocuiesc 
jgheaburile și burlane-
le, urmând ca în pri-
măvara anului 2016 
să � e aplicat stratul de 
vopsea decorativă. 

La scoala cu predare 
în limba germană se 
vor schimba de ase-
menea  vechile gea-
muri de lemn cu fe-
restre tip termopan. 

Drumul Sântana- Zimand 
în reabilitare totală

Nu este prima dată când DJ 791 
intră în reparaţii. Anul trecut s-a 
intervenit pentru acoperirea gropi-
lor atât în primăvară cât și în toam-
nă. Anul acesta lucrările au fost 
luate de la capăt. Structura rutieră 
slabă și tra� cul de mare tonaj sunt 
cele mai probabile cauze ale stării 
de degradare cvasipermanentă. 
Firma care execută aceste lucrări 
va interveni în paralel și pe străzile 
asfaltate din Sântana pe care sunt 
necesare unele intervenţii.

Spre bucuria tuturor, în această 
perioadă se lucrează la reabilitarea 
totată a porţiunii celei mai afectate- 
de la ieșirea din oraș până la fabrica 
de aluminiu. Deși abia ce la sfârși-
tul verii a fost făcută o plombare 
super� cială, Consiliul Judeţean 
Arad a răspuns favorabil numeroa-

selor solicitări venite de la primă-
ria orașului și a aprobat fondurile 
necesare pentru refacerea totală a 
carosabilului. În prima etapă se vor 
reabilita  cel puțin 3 km de asfalt 
urmând ca anul viitor să se conti-
nue către Zimandul- Nou. Se pro-
cedează la consolidarea structurii 
rutiere în porţiunile în care apar 
frecvent crepături în asfalt urmând 
ca apoi să � e turnat un strat uni-
form de asfalt. Sperăm ca lucrările 
să � e de calitate.


