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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Primăvara înseamnă viață, speranță, lumină și culoare. 
Cu ocazia Zilei de 1 și 8 Martie, 

vă urăm cu respect, stimate doamne și domnișoare, 
să aveți parte de două zile speciale,

 pline de  împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi , 
zile de sărbătoare care să vă lumineze inimile
 și să vă umple sufl etul de fericire și căldură . 

La Mulți Ani!
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar,Consiliul Local

Sâmbătă 18 februarie și duminică 
19 februarie, în holul primăriei s-a 
desfășurat a patra ediţie a cupei ora-
șului la table. 40 de participanţi și-
au pus în joc talentul, cunoștinţele 
și norocul pentru a câștiga titlul de 
campion. Competiția de anul acesta 
a fost mai dură pentru că regulamen-
tul concursului nu a mai prevăzut 
posibilitatea de recali� care a celor 
care au pierdut în primul tur.

Duminică, în etapa � nală, campi-
onul anilor trecuți, domnul Paven 
Gheorghe, a fost învins de către 
Dănuț Nicola, cel care a câștigat în 
� nal competiția.

În � nală s-au cali� cat trei 
concurenți. : Suciu Flavius (după vic-
torie la Palcea Ioan), Mircea Vasinc 
(victorie la Traian Geoldeș) și Dănuț 
Nicola care a avut șansa 
de a se cali� ca direct. > pag. 5

A IV-a ediție a concursului de table

O lună martie a bucuriei și fericirii!

Luna martie este o lună a sărbăto-
rii, perioada din an când natura se 
trezește la viaţă. 

Este luna primăverii, luna 
mărțișorului,dar și luna în care toa-
te doamnele și domnișoarele trebu-
ie apreciate, trebuie sărbătorite. 

Ziua de 1 martie este ziua începe-
rii primăverii, serbând deschiderea 
ghioceilor, cum altfel decât prin 
mărțișoarele oferite persoanelor 
dragi. Este o zi a bucuriei depline, o 
zi a mărțișorului.

Ziua de 8 Martie este săbătoarea tu-
turor doamnelor și domnișoarelor, 
o zi specială, în care nu trebuie să 
uităm să ne preţuim ce avem mai 

scump pe lume – mama, prietena, 
soţia, bunica sau fiica. 

Cu prilejul apropierii sărbăto-
rii de 8 Martie, doresc să urez pe 
această cale tuturor doamnelor și 
domnișoarelor din Sântana, ca luna 
bucuriei, vestitoarea primăverii și 
dătătoarea de speranţă și lumină, să 
le aducă împlinirea celor mai fru-
moase dorințe, să le dea putere, să-
nătate, încredere.

 Să aveţi parte de o primăvară și o 
Zi a Femeii plină de iubire. Să nu 
uităm că iubirea este cea care ne în-
nobilează și deopotrivă ne face viaţa 
mai frumoasă! Ce reprezintă femeia 
în viaţa tuturor? Mame care ne-au 
dat viaţă și care au făcut tot ce au 
putut pentru noi, soţii care au fost 
tot timpul alături de noi, și la bine, 
dar mai ales la greu, prietene care 
prin prezenţa lor luminează inimile 
celor ce le stau aproape, sau � ice a 
căror zâmbet aduce fericire în su� e-
tul părintelui. Aceasta este femeia,  
� oare,  bucurie și dragoste!

O zi de 8 martie
 plină de fericire și bucurie!

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Altfel de valori
Interviu cu domnul Aurel Ardeu,

președintele Asociației Penticostale 
de Misiune Creștină

Am ales ca în acest număr al ziarului local să 
aducem în prim plan o personalitate reprezenta-
tivă din orașul nostru, o personalitate care prin 
implicare și dorința de a face bine a pus bazele 
cantinei sociale din Sântana. Este vorba despre 
pastorul Aurel Ardeu, cel care este și președintele 
Asociației Penticostale de Misiune Creștină din 
Sântana, o asociație cu  aplecare asupra actelor de 
caritate, o asociație care de-a lungul timpului a 
inițiat o multitudine de acțiuni de întrajutorare 
a celor nevoiași, dovedind că activitățile pornite 
din inimă și sentimente pure pot aduce lumină și 
speranță celor a� ați în nevoie.

- Domnule Ardeu, care este obiec-
tul de activitate al acestei asociații?

- Obiectul principal este cantina soci-
ală prin care servim zilnic 100 de porții 
de mâncare la diverse familii, copii și 
adulți. 70 dintre acestea în colaborare 
cu Serviciul social al primăriei.

-  Cum reușiți să susțineți � nanciar 
pregătirea atâtor porții de mâncare?

- Datorită unor oameni inimoși 
care au a� at de această cantină so-
cială și donează alimente. Sponsorul 
principal este d-nul Wolfgang Krie-
semer (de altfel cetățean de onoare al 
orașului Sântana din anul 2014) care 
de 25 de ani este implicat în acțiuni 
umanitare în orașul nostru, iar la 
cantină s-a implicat din anul 2000.

-  Care sunt condițiile pentru ca ci-
neva să bene� cieze de acest ajutor?

- În colaborare cu serviciul social al 
Primăriei Orașului Sântana identi� -
căm cazurile care au urgentă nevoie 
de ajutor. 

Oricine dorește să sprijine sau să în-
tindă o mână de ajutor celor necăjiți 
ne poate contacta la sediul de pe str. 
M. Eminescu, nr. 49.

- Tot aici aveți și un magazin se-
cond-hand extrem de popular. Care 
este istoria acestui magazin?

- Inițiativa a venit din partea dom-
nului Wolfgang Kriesemer care ne-a 
propus să deschidem un magazin 
pentru auto� nanțarea cheltuielilor 
cu cantina socială. Tot dumnealui ne 
furnizează și marfa.

- Și merge bine?
Da, oamenii sunt mulțumiți, marfa 

este variată și calitatea bună > pag.4
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Serviciul Public de Asistenta Sociala 
Santana are atributii privind ad-mi-
nistrarea si acordarea bene� ciilor de 
asistenta sociala si a serviciilor so-
ciale in vederea asigurarii aplicarii 
politicilor sociale in domeniul prote-
ctiei copilului, familiei, persoa-nelor 
varstnice, persoanelor cu dizabilitati, 
precum si altor persoane ,grupuri sau 
comunitati a� ate in nevoie sociala , 
care au domiciliul sau resedinta pe 
raza localitatii.

 Serviciul Public de Asistenta Sociala 
are responsabilitatea dezvoltarii si di-
versi� carii serviciilor sociale pri-mare 
in functie de nevoile sociale identi� -
cate, cu scopul prioritar de a mentine 
functionalitatea sociala a persoanei, 
urmarind mentinerea si reinsertia in 
mediul propriu de viata familial si co-
munitar.

Pentru anul 2016 obiectivele princi-
pale ale serviciului au fost:

1.Prevenirea cresterii numarului de 
familii si copii a� ati in di� cultate, pre-
venirea situatiilor de risc,   preve-nirea 
abandonului si separarii copi-lului de 
familia sa si realizarea de actiuni care 
vizeaza respectarea drep-turilor copi-
lului si familiei.

2.E� cientizarea administrarii si acor-
darii bene� ciilor de asistenta sociala, 
prin gestionarea responsabila a acor-
darii/ suspendarii/ incetarii drepturi-
lor persoanelor bene� ciare din orasul 
Santana.

3.Instituirea conform legii a bene� -
ciilor si servicii sociale, adaptate ne-
voilor persoanelor marginalina-lizate 
social.

4.Cresterea calitatii activitatii in rela-
tia cu bene� ciarii de servicii si progra-
me sociale.

 In vederea atingerii obiectivelor 
stabilite in anul 2016 Serviciul Pu-
blic de Asistenta Sociala a desfasurat 
urmatoarele activitati:

1.In Domeniul Administrarii si  
acordarii bene� ciilor de asistenta 
aociala

- Identi� carea, informarea,   consi-
lierea si acordarea de servicii soci-
ale si bene� cii de asistenta sociala 
persoanelor cu handicap care au 
domiciliul sau resedinta in orasul 
Arad,conform prevederilor legale;

La data de 31.12.2016 Comparti-
mentul Autoritate Tutelara a func-ti-
onat cu un numar de 2 angajati ;un 
inspector principal si un consilier 
grad superior  La data de 31.12.2016 
in evidenta Compartimentului Auto-
ritate tutelara existau un numar de 
434 de persoane cu dizabilitati dintre 
care ; 46 de copii cu dizabilitati si 388 
persoane adulte cu dizabilitati.

 In anul 2016 numarul solicitarilor de 
anchete sociale in vederea evalu-arii 
pentru stabilirea unui grad de handi-

cap si a stabilirii unei pensii de inva-
liditate de catre Comisia de expertiza 
medicala a fost de 352 de anchete.

Situatia persoanelor cu handicap 
grav cu asistent personal inregistrate 
la data de 31 .12.2016 a fost cea din 
Anexa nr 1

- Tichete sociale pentru gradinita. 
Conform Legii 248/2015 privind sti-

mularea participarii in invata-mantul 
prescolar a copiilor proveniti din familii 
defavorizate, in anul 2016 s-au acordat 
tichete sociale pentru gradinita in va-
loare de 50lei/ luna, pentru un numar 
de 34 de copii evaluati pe baza dosarului 
si a anchetei sociale ,conform criteriilor 
prevazute in lege.

- Programul POAD
 In perioada august -octombrie 2016 

s-a desfasurat campania de distribuire 
a alimentelor persoanelor defavori-
zate din orasul Santana,in cadrul im-
plementarii Programului Operational 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
(POAD 2015-2016).In orasul Santa-
na s-a distribuit un numar de 2554 
de cutii, pentru un numar de 1277 de 
persoane ,din care 1183 de persoane 
� gurau pe lista initiala si 94 de persoa-
ne inscrise pe liste suplimentare.

- Pe parcursul anului 2016 profesio-
nistii din cadrul Serviciului Public de 
Asistenta Sociala au asistat petentii la 
biroul notarial in cazul semnarii a 6 
contracte de intretinere  ,conform Le-
gii 17/2000.

- Protectia copilului
Prevenirea cresterii numarului de 

familii si copii a� ati in di� cultate, pre-
venirea situatiilor de risc, preve-nirea 
abandonului si separarii copi-lului de 
familia sa si realizarea de actiuni care 
vizeaza respectarea drep-turilor copi-
lului si familiei s-a realizat prin Com-
partimentul Autoritate Tutelara.

  Pe parcursul anul 2016 activitatea 
Compartimentului Autoritate Tute-
lara a fost urmatoarea:

Rapoarte trimestriale de monito-ri-
zare a minorilor pentru care a fost in-
stituita tutela- 2 minori

Identi� carea si evaluarea situatiilor 
care impun acordarea de servicii sau 
bene� cii pentru prevenirea separarii 
copilului de familia sa.

-solicitare DGASPC Arad pentru 
luarea unei masuri de protectie spe-
ciala- 5 minori

-solicitare DGASPC Arad pen-
tru luarea unei masuri de protectie 
speciala in Centrul Maternal- 1 caz 
(mama si minor)

Monitorizare trimestriala pen-
tru copiii pentru care s-a instituit o 
masura de protectie speciala in cen-
tre rezidentiale- 60 de minori

Monitorizarea dezvoltarii copilului 
a caror parinti sunt plecati la mun-
ca in strainatate,conform ordinului 

691/2015/trimestrial- 97 de minori
Monitorizarea copiilor pentru care 

s-a instituit masura de plasament fa-
milial, conform solicitarilor DGASPC 
Arad-30 de minori

Intocmirea dosarelor in vederea 
instituirii plasamentului familial- 5 
minori

Veri� carea situatiei familiale si in-
tocmirea anchetelor sociale pentru-
Programul naţional de pro-tecţie so-
cială „Bani de liceu“, prin care acordă 
un sprijin � nanciar pen-tru elevii din 
licee și școli de artă și meserii- 13 mi-
nori.

Veri� carea situtiei familiale si intoc-
mirea anchetelor sociale pentru copiii 
cu CES (di� cultati de invatare ,copii 
cu cerinte educative speciale din fa-
milii sau case de tip familial ,inscrisi 
in invatamantul de masa sau in inva-
tamantul special)- 48 de minori

Centrul de zi ,,Ana Ilica” functi-
oneaza cu o capacitate de 12 locuri si 
are rolul de a oferii asistenta gratuita 
in timpul zilei copiilor, care provin 
din familii a� ate in di� cultate, familii 
cu probleme materiale si psiho-soci-
ale , familii dezorganizate - 8 minori

 Identi� carea situatiilor minorilor 
in cazurile  divorturilor (unde in 
familie exista minori),conform soli-
citarilor instantelor sau a birourilor 
notariale-17 cazuri 

In vederea rezolvarii sesizarilor pri-
mite reprezentantii Compar-timen-
tului Autoritate tutelara au efectuat 
urmatoarele demersuri; de-plasare 
pe teren in vederea evaluarii initiale 
a situatiei,colaborare cu DGASPC 
Arad si DGASPC-urile din alte ju-
dete in vededrea prevenirii separarii 
copiilor de fa-milie, monitorizare si 
solicitarea opiniei acestora cu pri-
vire la situ-atiile identi� cate, identi-
� carea rude-lor,consilierea copiilor 
si a familiilor acestora. In anul 2016 
s-a desfasurat o campanie media de 
constientizare cu privire la protectia 
minorilor a caror parinti sunt plecati 
la munca in strainatate.

 In solutionarea cazurilor s-a cola-
borat cu reprezentantii DGASPC dar 
si cu alte institutii abilitate de la ni-
vel local (Politia, unitatile de invata-
mant, Spitalul Clinic Judetean Arad, 
Cabi-nete medicale individuale si 
alte compartimente de specialitate 
din cadrul Primariei orasului Santa-
na).   

Munca in folosul comunitatii
Conform ordonantei nr 55/2002 

(*actualizata*) privind regimul juri-
dic al sanctiunilor prestarii unei acti-
vitati in folosul comunitatii.

In anul 2016 in evidenta Serviciului 
public de asistenta sociala au existat 
13 persoane cu sanctiunea prestarii 
unei activitati in folosul comunita-
tii(10 persoane cu mandate contra-
ventionale si 3 persoane cu mandate 
penale).

Acordarea bene� ciilor de asistenta 

sociala, conform procedurilor pre-
vazute de lege sau, dupa caz, stabi-
lite prin hotarare a consiliului local

Compartimentul asistenta soci-ala 
a functionat in anul 2016 cu 2 func-
tionari; 2 inspectori grad profesional 
superior.

Serviciul de asistenta comunitara 
si cabinete scolare

   Serviciul de asistenta comunita-
ra functioneaza prin activitatea  a 
5 functionari; 2 asistente medicale 
principale care isi desfasoara activi-
tatea in cabinetele scolare, un medic 
stomatolog care isi desfasoara acti-
vitatea in cabinetul stomatologic din 
cladirea Liceului Stefan Hell, o asis-
tenta medicala comunitara si un me-
diator sanitar.

     In cel de-al 4 trimestru al anu-
lui  s-a inceput amenajarea unui ca-
binet stomatologic conform norme-
lor DSP, care va deservii pentru un 
numar de aproximatic 1700 de copii 
scolari si prescolari din unitatile de 
invatamant din orasul Santana si sa-
tul Caporal Alexa.

     In anul 2016 asistentele medicale 
care isi desfasoara activitatea in uni-
tatile de invatamant si-au desfa-surat 
activitatea astfel;

-1473 interventii in cadrul Liceului 
,,Stefan Hell” din Santana.

  -517 interventii in cadrul Scolii 
Gimnaziale din Santana.

 - participarea la 8 actiuni culturale 
si sportive.

 -desfasurarea in unitatile scolaare a 
12 actiuni de educatie sanitara.

Activitatea asistentului medical co-
munitar si a mediatorului sanitar in 
anul 2016

 -monitorizarea si distribuirea de 
lapte praf pentru 50 de copii cu var-
sta intre 0-1 an, conform plani� cari-
lor medicilor de familie.

-monitorizarea gravidelor minore 
si a mamelor  minore, depistarea si 
monitarea cazurilor de TBC si ROR,   
educatie pentru sanatate si un stil de 
viata sanatos si promovarea alimen-
tatiei la san.

-depistarea cazurilor de pediculoza 
in colaborare cu asistentele medicale 
din unitatile de invatamant, educatie 
de plani� care familiala prin distri-bu-
irea de anticonceptionale, moni-tori-
zarea  persoanelor cu handicap, cata-
gr� erea bolnavilor cu boli cronice.

     Pentru anul 2017 Serviciul pu-
blic de asistenta sociala sta la dispo-
zitia populatiei de pe raza orasului 
Santana si a satului Caporal-Alexa , 
in vederea consilierii si a  informarii 
privind acordarea serviciilor si a be-
ne� ciilor sociale ,conform legislatiei 
in vigoare.

 Sef Serviciul Public
 de Asistenta Sociala

Busta Violeta

RAPORT DE ACTIVITATE/anul 2016  
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
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RAPORT DE ACTIVITATE/anul 2016 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Anexa nr 1: Situatia persoanelor cu handicap grav cu asistent personal inregis-
trate la data de 31 .12.2016 a fost urmatoarea:

Evolutia numarului de bene� cii acordate in anul 2016 prin Compartimentul 
asistenta sociala a fost:

Prin Compartimentul Asistenta sociala s-au intocmit conform solicitarilor adeve-
rintele pentru munca prestata in sectorul agricol in vederea justi� carii muncii de 
catre persoanele care au lucrat in fostele CAP-uri , necesare pentru casa de pensii.

Sef Serviciul Public de Asistenta Sociala
Busta Violeta

** 25 martie. Plătitorii de impozit pe 
pro� t trebuie să-și declare și să plăteas-
că acest impozit pe anul 2016. Tot până 
în această zi trebuie plătite contribuţiile 
la asigurările sociale de sănătate (CASS) 
aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se 
plătesc și pentru veniturile realizate din 
chirii sau investiţii (dobânzi bancare, di-
vidende, câștiguri bursiere etc.).

** 31 martie. Proprietarii care doresc 
să bene� cieze de reduceri trebuie să-și 
plătească taxele locale pe clădiri, tere-
nuri și autovehicule, inclusiv impozitul 
pe terenul situat sub locuinţă.

** 3 mai. Instituţiile publice și ONG-
urile trebuie să depună bilanţurile pe 
anul 2016.

** 25 mai. Persoanele � zice care au rea-
lizat venituri din activităţi independen-
te, din chirii sau din activităţi agricole 
trebuie să-și declare aceste venituri pe 
2016 (Formular 221). Tot la această dată 
trebuie declarată destinaţia sumei repre-
zentând până la 2% din impozitul anual. 

** 30 mai. Societăţile comerciale pri-
vate sau de stat trebuie să-și depună bi-
lanţurile pe 2016.

** 25 iunie. Trebuie plătite CASS afe-
rente trimestrului II.

** 25 iulie. Persoanele � zice care își 
închiriază locuinţa personală în scop 
turistic trebuie să plătească o primă 
rată de 50% din impozitul aferent aces-
tui tip de venit.

** 26 septembrie. A doua rată la „taxa 
pe stâlp“. Tot până în această zi trebuie 
plătite CASS aferente trimestrului III.

** 25 octombrie. Agricultorii plătesc 
anticipat 50% din impozitul pe venitul 
din activităţile agricole (prima rată).

** 25 noiembrie. A doua rată (50%) la 
impozitul ce trebuie plătit de persoane-
le � zice care își închiriază locuinţa per-
sonală în scop turistic.

** 15 decembrie. A doua rată (50%) la 
impozitul agricol.

** 21 decembrie. Trebuie plătite CASS 
aferente trimestrului IV.

Calendarul obligațiilor fi scale pentru 2017

Informații Utile: despre actele necesare 
obținerii subvențiilor de la Apia

Perioada de depunere a cererilor
 este 1 martie – 15 mai 2017

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice 
– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport
-Copie de pe certi� catul de înregistrare la o� ciul registrului comerţului
-Copie de pe certi� catul de înregistrare � scală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de 

identi� care, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoa-
nelor � zice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată

– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României
– Documentele care fac dovada utilizării terenului
– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente
– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.
Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modi� cărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi 

documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone 
de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să � e încheiate înaintea depune-
rii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt cele privind:
–Exploataţia în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-ca-

dru și este însoţită de o copie conform cu originalul a � lelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol 
2015-2019, conform modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

-Terenul agricol a� at la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau 
ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar � : 
contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de în-
chiriere, contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor 
Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele 
care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

Dacă ați încasat în anul precedent subvenții de peste 5.000 de euro aveți nevoie de documente în plus
Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane � zice, care se înregistrează la O� ciul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau 

ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, 
după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial 
cererea unică de plată ca persoană � zică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individua-
le/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane � zice depun formularul de transfer al 
exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

– Persoanele � zice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane � zice autorizate, întreprinderi in-
dividuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile veri� cabile pentru dovedirea con-
diţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modi� cările și completările ulterioare.

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de 
în� inţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plaţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile veri� cabile din care să reiasă 
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor � nanciare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro 
și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de în� inţare/act constitutiv/statut regulament de organizare 
și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor a� ate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă 
(licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor � nanțate integral sau parțial din venituri 

proprii. Dovezile veri� cabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele � zice / juridice 
se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de 
împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele � zice și delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) și copiile CI/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocu-
iește titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

– documentele speci� ce schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 
unică de plată.

– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil 
la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii depajistipermanente.

Începând cu anul de cerere 2017, documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care 
se prezintă la APIA  sunt :

– Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform mode-
lului prezentat în acest articol

– Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între 
fermier și unităţile administrativ teritoriale, după caz;

– Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fer-
mier si ADS, după caz; 

Nr persoanelor cu handicap grav/
indemnizati  si a asistentilor personali

Plata indemnizatiilor si a salariilor 
asistentilor personali/anul 2016.

Indemnizatii persoane cu handicap grad 
grav; 57 de persoane Fondurile Consiliului local

Asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 63 de asistenti personali 

angajati pentru persoanele cu handicap grav.
Fondurile Consiliului local

Nr. 
crt. Tip benefi ciu social Numar de benefi ciari Provenienta platii

1 Venit minim garantat 
-Legea 416/2001 77 de dosare in plata AJPIS Arad

2 Alocatia pentru sustinerea 
familiei Legea 56 de dosare AJPIS Arad

3 Ajutor pentru incalzirea 
locuintei OUG 70/2011 102 dosare Fondurile Consiliului 

local.

4 Ajutor de urgenta  Legea 
416/2001

22 de cereri ,cu acordare 
conform criteriilor 

stabilite prin Hotarare a 
Consiliului local pt 11 

cereri.

Fondurile Consiliului 
local.

5
Ajutor deces pentru 

benefi ari VMG -Legea 
416/2001

2 benefi ciari Fondurile Consiliului 
local.

6

Indemnizatia pentru 
cresterea copilului in 

varsta de pana la 2 ani, sau 
de pana la 7 ani in cazul 
copilului cu handicap.

86 de dosare inregistrate 
pentru copii 0-2 ani si 
17 dosare inregistrate 

pentru copii cu handicap 
din care 14 dosare de 
stimulente de insertie

AJPIS Arad.

7 Alocatia de stat pentru copii 138 de dosare inregistrate AJPIS Arad
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-  Sunteți în același 
timp pastor la Biserica Penticosta-
lă Filadel� a, ce ne puteți spune des-
pre aceasta?

- Biserica Filadel� a a fost fondată 
în orașul Sântana în anul 1993de că-
tre familia Ardeu. Anul viitor vom 
sărbători 25 de ani de la în� ințare. 
Biserica are 120 de membri majori, 
plus copii, în jur de 50.

- Sunteți crescut și educat în orașul 
Arad, cum de ați venit chiar la Sân-
tana? 

- A venit revoluția și odata cu 
aceasta și ajutoarele din vest, de la 
diferite confesiuni religioase. În 
casa părinților mei (la Arad) au ve-
nit majoritatea ajutoarelor din Ger-
mania, SUA, Austria, Anglia și ne-
am implicat în distribuirea acestora 
în județul Arad.

Împărțind aceste ajutoare în dife-
rite localități am ajuns și la Sânta-
na. Deoarece străinii căutau prio-
ritar orfelinate și familii nevoiașe 
am ajuns și la casa de copii băieți. 
În 1990, în mod repetat am venit la 
Sântana. 

Apoi în 1991-1992 am studiat 2 ani 
de zile la Institutul Teologic din Bur-
gess-Hill, lângă Londra. La reîntoar-

cere am avut pe inimă, ca împreună 
cu familia să venim la Sântana să fa-
cem această lucrare.

-  Nu ați avut casă, loc de rugă-
ciune, nu ați avut nimic. Cum v-ați 
descurcat?

- 5 ani am locuit în chirie și am mai 
făcut naveta la Arad. În primul an 
am închiriat o sală la fosta Casă a 
Pionierilor- astăzi școala cu predare 
în limba germană. Istoria este lun-
gă, după mai multe locații, primăria, 
prin primarul de atunci, Viorel Ena-
che, ne-a atribuit terenul pe care s-a 
construit actuala Biserică de pe str. 
M. Eminescu, nr. 49, cu intrare din 
str. Ghioceilor. Biserica a fost con-
struită în 3 ani, prin efort propriu și 
a fost inaugurată în anul 2013.

-  Și cantina când a început?
- În anul 1998 într-o clădire de pe str. 

Rozelor. Apoi solicitând un spațiu de 
la consiliul local (primar Ciurel Con-
stantin) ni s-a alocat etajul clădirii de 
pe str. M. Eminescu. Acolo s-a ame-
najat sala de mese și bucătăria, iar în 
anul 2000 s-a inaugurat.

- Sunteți un om antrenat în foar-
te multe activități, mai aveți timp și 
pentru dvs?

- Da, ne facem. Dacă soția spune să 

mergem la cumpărături la Arad, ne 
ducem la Arad. Dacă � ica mea, Oti-
lia, spune stați cu nepoții, stăm cu 
nepoții.

-  Poate că este potrivit să spuneți 
acum și câteva lucruri despre dvs și 
familie?

- M-am născut în  Arad într-o fa-
milie numeroasă de creștini penti-
costali. Am fost 10 frați, 8 sunt în 
viață. Am locuit în aceeași casă 16 
persoane.

Am absolvit Liceul Industrial nr. 
2 Arad. M-am căsătorit în 1984 cu 
soția Dina, am avut împreună 3 co-
pii- 2 fete (Otilia și Linda) și un bă-
iat. Băiețelul Devis ne-a părăsit când 
avea 1 an și 10 luni.

Am lucrat la uzina de apă din Arad. 
În adolescență, până la revoluție am 
practicat fotbalul. La 11 ani am în-
ceput la juniorii echipei UTA. La 16 
ani am mers la Strungul Arad și la 
17 ani am fost titular în echipa de 

bază cu care am promovat în 1979 
în divizia B- antrenor Coco Dumi-
trescu.

-  Ați reușit să jucați cu mari 
fotbaliști?

- Da, am cunoscut și am jucat ală-
turi de câțiva: Ionuț Leac, Miroslav 
Vidak și Mihai Jivan-portari, Petre 
Șchiopu. Printre antrenorii de mar-
că i-am avut: Domide, Broșovszky, 
Farmati(la juniori).

În 1980 am fost chemat la Șoimii 
Lipova și am reușit să � u promovat 
în divizia C tot în același an.

-  Pe ce post ați jucat?
- Atacant extremă dreapta.
- Planuri de viitor?
- Extinderea continei și amenaja-

rea unei capele pentru cultele neo-
protestante.

- Un cuvânt pentru cititorii noștri?
- Doresc tuturor multă fericire, să-

nătate și prosperitate. Multă binecu-
vântare din partea lui Dumnezeu.

Altfel de valori
Interviu cu domnul Aurel Ardeu,

președintele Asociației Penticostale 
de Misiune Creștină

>>> pag.1

gess-Hill, lângă Londra. La reîntoar-

•vacanţa de vară (17 iunie – 10 sep-
tembrie 2017)Pentru clasele termina-
le din învăţământul liceal, anul școlar 
se încheie în data de 26 mai 2017, iar 
pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iu-
nie 2017.

O atenţie specială a fost acordată 
programului naţional „Școala altfel”, 
al cărui program de desfășurare a fost 
flexibilizat. Programul se va întinde 
pe durata a 5 zile lucrătoare, lăsând la 
decizia comunităţii școlare perioada 
pentru derularea programului, după 
cum urmează: 27 februarie – 31 mar-
tie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (în-
văţământul preșcolar și primar), re-
spectiv 27 februarie – 31 martie 2017 
și 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţămân-
tul gimnazial, liceal, profesional și 
postliceal).

Intervalul aferent programului 
„Școala altfel” nu coincide cu perioa-

da în care se susţin tezele semestria-
le. Acestea vor avea loc, de regulă, la 
finalul semestrelor, după parcurgerea 
programei școlare cu cel puţin trei 
săptămâni înainte de finalul semes-
trului. Etapele naţionale ale olimpia-
delor școlare se organizează, de regu-
lă, în perioada vacanţei de primăvară, 
potrivit calendarului olimpiadelor 
naţionale școlare.

În ceea ce privește examenele naţi-
onale, au fost optimizate calendarele 
de desfășurare pentru a evita supra-
punerile și suprasolicitarea activită-
ţilor de organizare. Mai exact, prima 
sesiune a examenului de Bacalaureat 
din anul 2017 se va încheia pe 24 iu-
lie, în timp ce a doua va avea ca punct 
final data de 21 august.

În procesul de admitere în învăţă-
mântul liceal de stat, ponderea medi-
ei claselor V-VIII în calculul mediei 
de admitere a fost redusă la 20% (de 
la 25%) tocmai pentru a accentua im-
portanţa Evaluării Naţionale la fina-
lul clasei a VIII-a. 

De asemenea, repartizarea compute-
rizată a elevilor în clasa a IX-a se va 
realiza într-o singură etapă, urmată 
de o perioadă dedicată rezolvării ca-
zurilor speciale, conform metodolo-
giei.

Spre informare: Calendarul anului școlar
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 După disputarea ce-
lor trei partide, � ecare dintre cei trei 
� naliști au avut câte o victorie și câte 
o înfrângere, clasamentul stabilin-
du-se în funcție de numărul de linii 
câștigate. Marele câștigător a fost 
declarat domnul Dănuț Nicola. Mir-
cea Vasinc revine pe podium după 
o absență de doi ani (a fost campio-
nul primei ediții), iar pe locul trei, la 
prima participare, s-a clasat domnul 
Flavius Suciu.

O concluzie se poate trage după cea 
de-a patra ediție. Trecând peste ghi-
nionul unora dintre concurenți care 
poate că nu au avut noroc, valoarea 
individuală și experiența jucătorilor 
are un cuvânt greu de spus. Numai 
așa se poate explica faptul că două 
din cele patru ediții au fost câștigate 
de către Paven Gheorghe, o ediție a 
fost câștigată de către actualul vice-
campion, iar campionul en titre și-a 
demonstrat valoarea eliminand în 
meci direct pe campionul ultimelor 

două ediții.
Atmosfera a fost amicală, iar spec-

tatorii prezenţi nu s-au putut abține 
și au disputat între ei partide, 
bineînțeles în afara concursului.

Primăria și clubul ACS Unirea Sân-
tana și-au onorat cu brio statutul de 
gazde, organizarea concursului � ind 
fără cusur. Au fost acordate cupe și 
diplome primilor clasaţi și câte un 
mic premiu � nanciar.

Felicitări campionului, premianţilor 
și tuturor participanţilor.

A IV-a ediție a concursului de table

>>> pag.1

Sântănenii, din nou pe podium!

Recent a avut loc la Arad etapa ju-
deţeană a concursului de tenis de 
masă, din cadrul Olimpiadei Gim-
naziilor (clasele V-VIII). 

Echipele mixte, compuse din fete și 
băieţi, ale școlilor de pe raza orașu-
lui nostru, au avut comportări meri-

torii, clasându-se de podiumul com-
petiţiei. Astfel, micii tenismeni de la 
Școala Gimnazială Sântana, Nicho-
las Brad și Denisa Moţi, pregătiţi de 
prof. Raul Tulcan, au ocupat locul 
al II-lea, în timp ce echipa Liceului 
Tehnologic ,,Ștefan Hell”, compusă 
din Denis Vincze, Alexia Ploscaru și 
Mario Pașca, pregătiţi de prof. Emil 
Arsa, s-au clasat pe locul al III-lea.

 Pe cea mai înaltă treaptă a podiu-
mului s-au clasat elevii Școlii Gim-
naziale ,,Mihai Eminescu” din Arad, 
care sunt sportivi legitimaţi în ca-
drul C.S.M Arad și vor reprezenta 
judeţul nostru, cu mari șanse la un 
loc fruntaș, la etapa naţională a com-
petiţiei.

Prof. Emil Arsalui nostru, au avut comportări meri-

Preselectia  concursului
 ,,Floricele din Sântana” editia a XVI-a

In data de 14 februarie 2017, a avut loc preselectia concursului ,,Floricele 
din Santana’’, ajunsa la a XVI-a editie.

Si in acest an s-au prezentat copii talentati care au trecut preselectia si se 
vor prezenta la concursul ,,Floricele din Santana”.  Ei sunt: Geoldes Luana, 
Cozma Mihaela, Paven Amelia, Mocan Selena, Honiges Sonia, Mihai Ra-
mona, Pam� loiu Alexandru si Bontea Silviu , cu varste cuprinse intre 7-14 
ani. 

Juriul pentru preselectie a fost format din Emil Sandru, Ionut Guver, Pau-
la Pasca si Rozalia Pasca, initiatorul acestui concurs.

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, 
potrivit prevederilor legale privind 
Codul de procedura � scala, la plata  
impozitelor si taxelor locale se sting 
cu prioritate amenzile contravenţio-
nale individualizate în titluri execu-
torii, în ordinea vechimii, chiar dacă 
debitorul indică un alt tip de obligaţie 
� scală, urmand apoi urmatoarea ordi-
ne:

 a) toate obligaţiile � scale principale, 
în ordinea vechimii, și apoi obligaţiile 
� scale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la 
solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor � scale, 
vechimea acestora se stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru 
obligaţiile � scale principale;

b) conform termenului de plată de-
terminat în funcţie de data comuni-
cării deciziei pentru diferenţele de 
obligaţii � scale principale stabilite de 
organul � scal competent, precum și 
pentru obligaţiile � scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la or-
ganul � scal a declaraţiilor � scale recti-
� cative, pentru diferenţele de obligaţii 
� scale principale stabilite de contri-
buabil/plătitor, în cazul în care legea 
prevede obligaţia acestuia de a calcula 
cuantumul obligaţiei � scale;

    d) în funcţie de data primirii, în 
condiţiile legii, a titlurilor executorii 
transmise de alte instituţii.

Primăria Sântana

Despre stingerea obligațiilor fi scale

Compartimentul Urbanism Atenționează!
Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expi-

rare sau expirate că au obligația să se prezinte la compartimentul urba-
nism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de 

locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, 
pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Sântana
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CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

Căsătoriile lunii ianuarie 2017
POP SAMUIL ȘI DARNA SIMONA

DRAGOȘ DORIAN ȘI BOCU ELENA-CODRUȚA
GOTAN CORNEL-TEODOR ȘI PETRIC CARMEN-CLAUDIA-

CRISTINA
MUSCA DAN-IOAN ȘI CANTEA DUMITRIȚA-VALENTINA

COSTEA SORIN ȘI TOMA MONICA-DANIELA
Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 

căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, 
dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte 

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

MESSER FRANCISC
DRĂGAN FLOREA
CIORDAȘ ILEANA

MĂTĂSARU CONSTANTIN
SCHILLER MIHAI

MORAR VERONICA

MATEAȘ AGAFTEA
RĂUȚ MARIA
POPA IOAN

DOROȚ PAVEL
POPESCU MARIA

VLAD FLOARE
JULEAN FLOAREA

VASI ANA
GÁSPAR EMERIC

NOVACOVICI MINERVA

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

 Mai sunt câteva zile până la 8 Martie, ziua în care sunt 
sărbătorite toate femeile, � e că sunt mame, iubite, surori 
sau prietene. Dacă vreți să le surprindeți în mod cât mai 
plăcut pe femeile din viața voastră de 8 Martie, vă propu-
nem cea mai bună soluție: produsele Avon.

      O gamă largă de cosmetice, precum și genti, ceasuri, 
îmbrăcăminte și accesorii vă așteaptă în catalogul nostru. 
Contactează-ne și vei primi automat catalogul și mostra 
cadou.

       Toți clientii vor intra automat la tombolă, iar comen-
zile peste 200 vor �  recompensate fără tragere la sorți cu 
un parfum cadou.

       Manager: Neag Cornelia. Telefon:     0740755297

  AVON COSMETICS 
vă așteaptă cu oferte de  ZIUA FEMEII

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit 

în ședință extraordinară în data de 09.01.2017 
și în ședinţă ordinară în data de 17.01.2017,  
având pe ordinea de zi următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acope-
ririi  de� nitive a de� citului sectiunii de dezvol-
tare al bugetului local din excedentul bugetului 
local;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  in-
dicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 
de investiții ”Amenajare parcare pe strada Ion 
Creangă în orașul Sântana;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indi-
catorilor tehnico – economici ai obiectivului de 
investiții ”Amenajare piața de animale – obiect 
platforme pietruite și împrejmuite”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planu-
lui de amplasament  și delimitare a imobilului 
cu propunerea de actualizare date imobil pen-
tru terenul   situat în Sântana str. Muncii nr 56, 
evidențiat în C.F. nr. 301983  Sântana nr. Top. 
1646,1647

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planu-
lui de amplasament  și delimitare a imobilului cu 
propunerea de dezmembrare   evidențiat în C.F. 
nr. 303509  Sântana nr. Cad. 303509;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reeva-
luării  activelor � xe corporale a� ate în patrimo-
niul orașului Sântana;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de functii  și de organizare a aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul primăriei 
orașului Sântana pentru anul 2017;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei 
de priorități   cuprinzând solicitanții îndreptățiți 
să primească o locuință din fondul locativ de stat 
al orașului Sântana;

9. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
HCL nr. 155/20.09.2016 pentru  desemnarea 
reprezentanților consiliului local în consiliile 
de administrație ale unităților de învățământ în 

orașul Sântana pentru anul scolar 2016-2017;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizației consiliului local Sântana aferentă anu-
lui 2017 la bugetul  Asociației de Dezvoltare In-
tercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
deșeurilor județul Arad;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ac-
tului adițional nr. 1 la Acordul document de 
poziție privind modul de implementare a proiec-
tului “Sistem  Integrat de Gestionare a deșeurilor  
județul Arad”;

12. Proiect de hotărâre privind delegarea ges-
tiunii Serviciului Public de Salubrizare, respec-
tiv colectarea separată și transportul separat al 
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, 
provenite din activităţi comerciale din industrie 
și instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 
a aduce atingere � uxului de deșeuri de echipa-
mente electrice și electronice, baterii și acumu-
latori, din judeţul Arad, - zona 1;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea no-
menclatorului arhivistic al aparatului de specia-
litate al primarului orașului Sântana;

14. Proiect de hotărâre privind validarea man-
datului de consilier local al domnului Marușca 
Paul – Răzvan;

15. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
componenţei Comisia nr.1, pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget- � nan-
ţe, administrarea domeniului public și privat 
al orașului, agricultură, gospodărire comunala, 
protecţia mediului, servicii și comerţ din cadrul 
Consiliului Local Sântana;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea pla-
nului de amplasament  și delimitare a imobilului 
cu propunerea de dezlipire, imobil situat  în Sân-
tana, strada Ghioceilor, nr. 36 și 36 bis   evidențiat 
în C.F. nr. 300199  Santana nr. cad. 300199.

Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

 Primăria Sântana

1.Taxe extrajudiciare de timbru în valoare 
de 5 lei, următoarele servicii publice prestate:

- eliberarea și preschimbarea actelor de iden-
titate pentru cetăţenii români;

- eliberarea cărţii de identitate provizorii;
- înscrierea în actul de identitate a menţiunii 

privind stabilirea reședinţei;
- eliberarea certi� catelor de atestare a cetăţe-

niei și a domiciliului;
- înregistrarea cererilor persoanelor � zice 

și juridice privind furnizarea unor date din 
RNEP;

- eliberarea copiei de pe decizia de schimbare 

a numelui.
2. Taxe extrajudiciare de timbru în valoare 

de 15 lei, următoarele servicii publice prestate:
- schimbarea numelui și sexului.
3.Taxe consulare în valoare de 22 lei, urmă-

toarele servicii publice prestate:
- eliberarea certi� catelor de atestare a cetăţe-

niei și a domiciliului.
4. Taxe consulare în valoare de 35 lei, urmă-

toarele servicii publice prestate:
- identi� carea unei persoane pe teritoriul 

României.
SPCLEP SÂNTANA

În atenția cetățenilor
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2017, IN CONFORMITATE 
CU LEGEA NR. 1/2017, VOR FI I SCUTITE DE LA PLATA:

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, primă-
ria orașului dorește să facă o surpriză frumoasă 
perechilor soţ-soţie care aniversează în cursul 
anului 2017, 50 de ani de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt în această situaţie sau 
care cunosc persoane în această situaţie ca până 

în data de 23 iunie 2017,  să ia legătura cu con-
silierii din cadrul Compartimentului Cabinet 
Primar (clădirea primăriei, etajul 1) sau telefo-
nic, la numărul 0257-462082. Venim cu această 
rugăminte deoarece primăria orașului nostru nu 
deţine informaţii complete, inclusiv  despre per-
soanele care s-au căsătorit în alte localităţi și care 
acum au domiciliul stabil în Sântana.

  Primăria Sântana

Anunț important
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Art. 1 – În vederea asigurării unui climat de 
ordine și liniște public în orașul Sântana, pen-
tru promovarea unor relaţii civilizate de con-
vieţuire socială, cetăţenii au obligaţia de a avea 
un comportament  civic și moral în spiritual 
ordinii de drept și a normelor de convieţuire 
socială.

  Art. 2 – Consituie contravenţie, oricare din-
tre următoarele fapte săvârșite cu vinovăţie, 
dacă prezintă pericol social și dacă nu constitu-
ie infracţiune potrivit legii penale.

CAPITOLUL I
cu privire la salubritate, menţinerea igienei 
și protecţia mediului în orașul Sântanana

Art. 3 - Săvârșirea oricăror dintre următoarele 
fapte comisive sau omisive, constituie contra-
venţie și se sancţionează cu amendă:

a.  neasigurarea în permanenţă a stării corespu-
zătoare de curăţenie în incinte, pe terenurile de-
ţinute cu orice titlu, precum și a căilor de acces;

b. neîntreţinerea permanentă a curăţeniei stră-
zilor și trotuarelor din jurul incintelor, caselor 
particulare, în faţa magazinelor de desfacere, 
a birorurilor sau a spaţiilor folosite de agenţii 
economici, de particulari, asociaţii de locatari 
sau proprietari și a zonelor verzi aparţinătoare 
acestora;

c. depozitarea pe străzi sau spaţii publice a 
rezidurilor provenite din curăţenirea spaţiilor 
prevăzute la litera b.), a căminelor și reţelelor 
de canal, din curăţirea arborilor ornamentali, 
precum și nerespectarea strictă a gra� celor sta-
bilite, pentru ridicarea gunoiului menajer pe 
străzi, de la gospodăriile populaţiei sau persoa-
nelor juridice;

d.  aruncarea deșeurilor de orice fel ca, hâr-
tii, ambalaje, resturi alimentare sau a gunoiului 
menajer în alte locuri decât cele amenajate în 
acest scop;

e.  aruncarea de hârtii, bilete, resturi de ţigări, 
coji de seminţe, sticle, cutii, în săli de specta-
cole, în parcuri, zone verzi sau în oricare spaţii 
care fac parte din domeniul public sau privat al 
orașului;

i.  deteriorarea sau distrugerea din culpă a ma-
terialelor și obiectelor necesare întreţinerii sau 
curăţeniei localităţii;

j.  îndepărtarea zăpezii și a gheţii de pe trotua-
rele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau 
pe care le folosesc cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă

k.  menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe par-
tea carosabilă a străzii sau a drumului, pe por-
ţiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor de 
parcare pe care le folosesc sau a imobilului cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă; 

n.  parcarea pe trotuare cu orice fel de vehicul 
sau autovehicul;

o.  să se asigure curăţarea mijloacelor de trans-
port și a utilajelor la intrarea pe drumurile publice 

r. neintreţinerea pomilor fructiferi, a arborilor 
și arbuștilor ornamentali din faţa imobilelor de 
către deţinătorii de orice fel a acestora în așa mă-
sură încât să stânjenească circulaţia pietonală.

s. Curatarea si intretinerea santurilor, rigole-
lor si podetelor aferente proprietatii. 

Art. 4  - Contravenţiile prevăzute la art. 3, se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a.) 100 -  500 lei,  pentru persoanele juridice 
în cazul săvârșirii contravenţiilor prevăzute la 
art. 3, literele a.) - c.), m.), q.) și r.) iar pentru 
persoane � zice între 60 - 300 lei;

b.) 70 - 100 lei pentru săvârșirea contravenţiii-
lor prevăzute la art. 3, literele d.) și e.);

c.) 80 - 300 lei pentru contravenţiile prevăzute 
la art. 3, literele f.) - j.) și p.) săvârșite de per-
soane � zice iar în cazul săvârșirii acestora de 
persoane juridice între 100 și 500 lei;

d.) 100 – 400 lei pentru contravenţia prevazu-
tă la art. 3, litera k.) l.) și n.) și o.) , s. , t., pentru 
persoanele � zice iar în cazul săvârșirii acestora de 
către persoane juridice între 200 și 500 lei.

Art. 7  - Constituie contravenţie și se sancţio-
nează cu amendă între 100 și 500 lei poluarea 
fonică de orice fel și tulburarea liniștii publice 
între orele 22.00 și 08.00.

Primăria Sântana

Extras din Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din  15.04.2008
privind asigurarea unei bune gospodariri a localitatii 

Curățenia de primăvară, 
o preocupare pentru toată lumea!

Așa cum, în fi ecare primăvară, orice gospodar 
îşi face ordine în propria gospodărie, aşa şi noi, 
administraţia publică locală Sântana, încercăm 
să gospodărim cât mai bine perimetrul orașului. 

Dar, oricâte eforturi am depune, fără aportul 
cetățenilor nu putem să ne asigurăm că vom 
avea un oraș curat şi bine gospodărit.

De aceea, fi ecare cetăţean trebuie să înţelea-
gă şi să respecte anumite reguli de conviețuire:

- să-şi facă curat în faţa locuinţei;
- să nu depoziteze utilaje agricole, materiale 

de construcţii sau orice alte materiale în fata 
locuinţei;

- să repare podeţele din faţa caselor şi să cu-
reţe şanţurile pentru a asigura scurgerea apelor 
de ploaie;

- să nu arunce hainele şi încălţămintea uzată, 
resturi de sticlă, metal, materiale plastice sau ori-
ce lucruri nefolositoare în gospodărie pe câmp, 

la marginea drumurilor sau la marginea orașului;
Din păcate, mai sunt unii cetățeni care nu 

dau dovadă de spirit civic și aruncă gunoaie-
le pe pășune sau pe marginea drumurilor. Este 
un lucru rușinos, care nu face cinste nimă-
nui, și ținem să-i anunță, pe aceștia că vor fi  
amendați drastic dacă nu vor respecta normele 
de curățenie și de conviețiure normale în orica-
re societate, comunitate locală.

Odată cu venirea primăverii se vor desfăşoa-
ră pe raza oraşului ample acţiuni de curățenie.  

Primăria oraşului vă invită pe toţi să participați 
la acest program, făcând curățenie pe spațiul ver-
de din jurul propriei locuințe. Aceeași rugăminte 
o adresăm agenţilor economici și conducătorilor 
instituţiilor publice, să amenajeze teritoriile adia-
cente imobilelor pe care le deţin sau îşi desfăşoa-
ră activitatea..

Primăria Sântana

În perioada următoare, � ecare dintre dumneavoastră 
veți primi acasă un plic care va conține decizia de impu-
nere însoțită de înștiințarea de plată a obligațiilor � scale.

Potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura 
� scala, Primaria Orașului Sântana  are această obligația 
de a emite și a trimite decizia de impunere ori de câte 
ori se stabileste sau se modi� că baza de impozitare. In 
decizia de impunere sunt informații despre impozitul 
datorat de către proprietari pentru bunurile pe care le 
dețin după cum urmează: clădiri, teren intravilan, teren 
extravilan, mijloace de transport precum și alte taxe da-
torate bugetului local. 

Obligațiile de plată se pot achita integral sau fracționat 
(jumătate din acestea se pot achita, fără penalităti pâna 
la 31 martie a.c., iar cealaltă jumătate, tot fără penalitati,  
pâna la 30 septembrie a.c.).

Cei dintre dumneavoastră care achitați integral impo-
zitul pe clădiri, terenuri si mijloacele de transport, pâna 
la data de 31 martie ac, veti bene� cia de o boni� catie de 
10% din valoarea impozitului datorat.

Pentru neachitarea impozitelor /taxelor pâna la terme-
nele stabilite prin Decizia de impunere, contribuabilii 
vor achita penalitati incepind cu ziua urmatoare sca-
dentei pina la data platii, in cuantum de 1% pe luna sau 
fractie de luna de intirziere.

Decizia de impunere este insotita de o înștiințare de 
plată, care cuprinde (pe linga informatiile din Decizia de 
impunere) si informatii legate de valoarea ramasitelor 
(daca acestea exista), precum si de valoarea accesorii-
lor (penalitati de intirziere), in cazul in care cetateanul 
a achitat cu întârziere impozitele datorate pentru anii 
anteriori.

Plata impozitelor se poate face la casieria institutiei 
(deschisa de luni pina joi intre orele 8,00-16,00 și vineri 
între orele 8,00-14,00), sau in conturile bancare deschise 
la Trezoreria Arad. În curând plata acestora se va putea 
face si on-line prin sistemul national de plăti electroni-
ce, în al cărui proces de înscriere ne a� ăm in prezent.

Totodată vă reamintim că atunci când intervin modi-
� cări ale numărului de persoane din gospodăria dum-
neavoastră, să vă prezentati la Primăria Sântana, la Re-
gistrul Agricol si Serviciul de Taxe si Impozite, pentru a 
completa o Declaratie � scala pentru stabilirea taxei de 
salubritate.

Dorim să vă mulțumim pentru efortul pe care îl 
faceți � ecare dintre dumneavoastră pentru a vă achita 
obligațiile de plată, și vă asigurăm că  încercăm să chel-
tuim cu chibzuinta sumele incasate  la buget, canalizin-
du-le in investitii care sa raspunda necesitatilor dum-
neavoastra, oferind  un climat social necesar unui oras, 
contribuind la dezvoltarea lui.

Biroul impozite și taxe

Precizări importante 
pentru plătitorii 

de taxe si impozite

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul 
de valabilitate al actului de identitate , astfel încât să nu 
devină contravenienţi ai legii.Titularii actelor de identi-
tate a căror valabilitate expiră au obligaţia de a solicita 
eliberarea unui nou document, înainte cu maxim 180 
zile și minim 15 zile înainte de expirarea acestuia.

Primăria Sântana
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Primaria Orasului Sântana 
a achizitionat un nou buldoexcavator

”Cu cât vom reuși să facem mai 
multe lucrări prin propriile noastre 
forțe, cu atât vom �  mai câștigați”, 
susține viceprimarul orașului, dom-
nul Cornel Gligor. De fapt, primă-
ria Sântana continuă dotarea com-
partimentului gospodărire comunală 
cu utilaje. În ultimii trei ani au fost 
achiziționate tractor cu remorcă, au-
toutlitară, PRB cu nacelă, buldoexca-
vator etc. Din cauza suprasolicitări-
lor s-a luat decizia de a cumpara un 
buldoexcavator nou deoarece costu-
rile de intretinere sunt aproape zero, 
iar utilajul are o perioadă de garantie 

de 24 de luni asigurata de furnizor. Pe 
langă dotarea standard, buldoexcava-
torul vine echipat cu o lama frontală 
pentru deszăpezire, cu brațe stivuitor, 
precum si cu o cupa pentru săparea 
santurilor. Avand o diversitate mare 
de lucrari pe raza orasului Santana 
si a satului apartinator Caporal Ale-
xa, noul buldoexcavator ne va scuti 
de costuri suplimentare cu inchirie-
re altui utilaj. Printre lucrările de am-
ploare programate pentru acest an se 
înscrie și amenajarea șanțurilor pen-
tru evacuarea apelor pluviale din Ca-
poral Alexa.

Răzvan Varvari

Întreținerea curățeniei, 
o preocupare a oricărei comunități 

care se respectă

Probabil că mulți dintre noi au ur-
mărit vara trecută pe programele de 
știri naționale, o � lmare cu un indi-
vid care arunca cu dezinvoltură în 
șanțul de pe marginea unui drum 
național toate deșeurile strânse în 
portbagajul mașinii personale.  Un 
gest primitiv și condamnabil, izvorât 
din lipsa de bun simț a cetățeanului 
respectiv. Din păcate, cazul nu este 
singular ci este oglinda civilizației 
unora dintre noi. Nici nu trebuie să 
căutăm prea departe exemple ase-
mănătoare.

Cele două fotogra� i sunt exem-
plu de pe marginea drumului către 
Caporal Alexa. Care este logica să 
arunci gunoaiele pe marginea dru-
mului și nu în tomberonul de acasă? 

Drumul județean Sântana-Pâncota 
va fi  reabilitat 

Reparații și igienizări în Sântana

Primvest Consult, � rma a cărei ac-
tionar majoritar este consiliul local 
al orașului, a efectuat de la începutul 
anului o serie de lucrări de reparații 
si igienizări la câteva dintre clădiri-
le a� ate în patrimoniul public. Astfel, 
în sala de sport s-au efectuat lucrări de 
spălare a peretilor si tavanului, zugră-
veli interioare și reparatii la instalati-
ile sanitare. S-au  schimbat plasele de 
protectie, plasele de la porti si au fost 
revopsite tribunele. La caminul cultu-
ral s-au facut reparatii la tavan și s-a 

zugrăvit, iar la cabinetul stomatologic 
de la Școala Gimnaziala “Sf. Ana” s-a 
procedat la o recompartimentare con-
form ultimelor norme și s-au de� niti-
vat lucrările de igienizare.

An de an dau roade eforturile de-
puse de conducerea primăriei pentru 
modernizarea drumurilor din oraș, 
precum și a celor care leagă orașul de 
localitățile din jur. Consiliul Județean 
Arad a stabilit că una din priorităţile 
anului 2017  în refacerea infrastructu-
rii rutiere a județului va �  șoseaua ce 
leagă orașul nostru de orașul Pâncota. 
Vicepreședintele Consiliului Judeţean, 
domnul Sergiu Bîlcea, a efectuat joi, 9 
februarie, o vizită de lucru pe drumu-
rile Sântana-Pâncota și Pâncota-Sele-
uș, drumuri care vor �  reabilitate în 
acest an pe fondurile proprii ale CJA. 
Cu această ocazie domnul Bîlcea a de-
clarat că: „Pentru drumul Arad-Șiria-
Pâncota-Buteni așteptăm � nanţarea 
europeană în cadrul POR 2014-2020. 
Dar până vor veni fondurile și vom 
demara lucrările, trebuie să le oferim 
arădenilor o variantă de circulaţie din-
tre Arad spre zona Ineu-Sebiș. Așa că 
am decis să � nanţăm reabilitarea dru-
mului Sântana-Pâncota. În acest fel, 

vom avea o rută foarte bună, respectiv 
Arad-Zimandu Nou-Sântana-Pânco-
ta. Șoseaua Arad-Zimandu Nou-Sân-
tana este una foarte bună, așa că acum 
vrem să lucrăm pe bucata Sântana-
Pâncota. Astfel, cetăţenii vor avea dru-
muri foarte bune spre Ineu. Într-ade-
văr se face un mic ocol, dar aceasta 
este singura variantă până când dru-
mul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni va �  
modernizat”, a spus Sergiu Bîlcea. Tot 
din fonduri proprii va �  reabilitată și 
bucata Pâncota-Seleuș. Drept urmare, 
cei care vor circula pe ruta Arad-Zi-
mandu Nou-Sântana-Pâncota-Seleuș 
vor avea condiţii foarte bune. Teoretic, 
modernizarea bucăţilor de drum men-
ţionate mai sus va demara în acest an”.

Astfel cea mai importantă rută ce lea-
gă Aradul de toată partea de nord-est 
a județului va trece prin orașul nostru.  
Pe de o parte ne bucură faptul că vom 
avea drumuri bune, iar pe de altă parte 
ne exprimăm teama ca creșterea tra� -
cului pe acest traseu să nu ducă la uzu-
ra prematură a acestuia.  

Capela din Caporal Alexa, în construcție
Una dintre lucrările a� ate în pli-

nă desfășurare în momentul de față 
este construcția capelei din Capo-
ral Alexa.

Este o investiție importantă, sus-
ținută de către administrația locală, 
o investiție solicitată de cetățeni și 
care evoluează conform plani� cării.

Noua capelă din Caporal Alexa a 
prins deja contur, s-au ridicat pereții 
exteriori, urmând ca anul acesta 

să asistăm și la darea în folosință a 
acestui lăcaș religios.

Angajam pentru clientul nostru din 
Santana:

•Operatori productie – 2000 Brut
•Electrician Intretinere si Reparatii
•Sef de schimb / Team Leader

Va asteptam la sediul din ARAD: Bld.
Revolutiei, Nr.93, Et.2, peste drum de 
Catedrala Catolica de la Teatru.

Informații suplimentare la:
TELEFON: 0734 006 985

GOOD LEADER ANUNȚĂ: Noi locuri de muncă!


