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SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

-Lumea vă vede caricaturile în ziar, 
dar vă cunoaşte mai puţin. Ne spuneţi 
câteva cuvinte despre dvs?

-M-am născut la 7 ianuarie 1959, la 
Chişineu- Criş. Am urmat cursurile 
şcolii din Sântana şi liceul de industrial-
izare a lemnului din Arad.

Cu ocazia zilei de 8 martie, Primăria 
oraşului Sântana, a organizat spec-
tacolul concurs ,,Floricele din Sân-
tana”, ajuns la a XV-a ediţie. În acest 
an, am organizat, pe lângă concursul 
de interpretare vocală, şi concursul 
de interpretare instrumentală. În 
urma concursului câştigătorii au fost 
clasaţi astfel: 

-grupa de vârstă 7-10 ani: Gencz 

Oana- loc.III, Cozma Mihaela- loc.
II, Mărginean Bianca şi Dulovecz 
Sara- loc. I. 

-grupa de varstă 10-14 ani: Iustini 
Gabriela loc.III, Pătrugan Veronica 
loc.II şi Corban Alexandra loc. I. 

La interpretare instrumentală: 
Fericean Demis- loc.III, Nosal An-
drei- loc.II, Purda Nicolas şi Rădac 
Sergiu- loc.I.
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În acest număr al publicației locale 
avem plăceea de a vă aduce în prim 
plan pe cel care, cu amabilitate și 
inspirație creatoare, gândește și con-
cepe caricaturile pe care lună de lună 
le puteți vedea  în paginile noastre.

Dorim să-i mulțumim artistului 
sântănean pentru creațiile sale sati-
rice și îi transmitem pe această cale 
că ne dorim o colaborare cât mai 
lungă .

Campania electorală a început 
anul acesta mai repede ca oricând. 
Fiecare partid, fi ecare candidat 
şi fi ecare susţinător al unuia sau 
altuia vor să câştige. Cu toţii se 
declară dornici de a contribui la 
dezvoltarea oraşului şi bineînţeles 
că au cele mai bune soluţii. Până 
aici toate sunt de înţeles. Ceea ce 
însă nu este însă în regulă, şi vreau 
să atrag atenţia asupra acestui fapt, 
este modul în care este înţeleasă 
competiţia electorală. Pentru unii 
nu programele politice sunt atuul, 
ci denigrarea fără ruşine a per-
soanelor şi a adversarilor politici. 
Metoda nu este nouă, dar e de 
prost gust. Să nu cădem însă în 
ridicol. Aud că fi rma Primvest, 
care aparţine consiliului local, este 
acuzată şi ea că prejudiciază buget-

ul primăriei. 
Este de aşteptat să se repete scena-
rii vechi, folosite şi în anii trecuţi. 
Nu este exclus ca în ultima no-
apte de campanie, să ne trezim cu 
scrisori aruncate peste porţi, în 
care să fi e îndrugate fel şi fel de 
minciuni, “secrete tainice” desco-
perite abia în ceasul al 12-lea de 
către“vigilenţii” detectivi ai ad-
versarilor. Sunt murdării cu rol de 
a înşela buna credinţă a oamenilor. 
În ce priveşte partidul pe care îl 
conduc, vă pot garanta că vom 
aplica în continuare bunul simţ în 
politică. Politica şi administraţia 
locală trebuie să rămână activităţi 
raţionale, reglate de norme şi val-
ori măsurabile. La nivelul unui 
oras mic se pot face foarte usor 
comparaţii între ceea ce a fost şi 
ceea ce este acum. Nu trebuie să ne 
insultăm.
Suntem o comunitate mică, majori-
tatea ne cunoaştem între noi. Ni-
meni nu este sfânt, dar să fi m atenţi 
la acuzaţiile pe care le aruncăm. 
Alegerile vor trece, iar noi şi fami-
liile noastre vom continua să trăim 
aici, în Sântana, şi ne vom mai 
întâlni, indiferent cine va câştiga. 
Frumos ar fi  să nu ne roşească ob-
razul.

Primar Daniel Tomuța

Politica bunului simţ

Primar 
Daniel Tomuța

Altfel de valori
Interviu cu domnul Simion Roman

Floricele din Sântana, 
ediţia a XV-a , 2016

Urăm tuturor concetățenilor catolici din
 Sântana și Caporal Alexa

care, duminică 27 martie, sărbătoresc Sfintele Paști,
Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Isus Cristos 
să vă aducă lumină în sufl ete, bucurii și speranță de mai bine

Primar, Viceprimar, Consiliul Local
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,,Nunta în Sântana de altădată”
Primăria Orașului Sântana a 

organizat cu ocazia zilei de 8 
martie, o expoziţie de fotogra� e 
și accesorii de nuntă din ,,Sânta-
na de altădata”. În prezent desfă-
șurăm o muncă de cercetare et-
nogra� ca a tradiţiilor locale, pe 
care ne dorim să le conservăm 
și să rămână dovadă a existenţei 
noastre culturale în localitatea 
Sântana. > pag. 8
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-De unde vă inspiraţi?
-Mă inspir din viaţa de zi cu zi și de la 

televizor.
-Cum a început colaborarea cu primă-

ria pentru ziarul local?
-În 2012 a apărut în ziarul local un 

anunţ prin care toţi cei care desenează 
sunt invitaţi să își prezinte operele. Îm-
pins de câţiva cunoscuţi am venit și eu, 
dar cu propunerea să trimit lună de lună 
câte o caricatură.

-Ce studii aţi făcut în acest sens?
-În anul 1980, după terminarea arma-

tei, am urmat cursurile Școlii Populare 
de artă din Arad, timp de 3 ani. Am facut 
și cursuri de sculptură în perioada lice-
ului.

-V-a ajutat în viaţă talentul de desena-
tor?

-Da, meseria actuala pe care o practic, 
cea de producere de monumente fune-
rare, mă ajută. Fără talent nu aș putea 
sculpta.

-În caricaturile dvs, personajele nu 
sunt deformate- nas mare, burtă…de 
ce?

-Mă axez mai mult pe starea și pe ex-
presia feţei personajelor. De aceea cari-
caturile mele sunt mai “îndulcite”.

-S-a supărat cineva pe dvs din cauza 
caricaturilor?

-Da, în armată am făcut unui bun coleg 
o caricatură și s-a supărat foarte tare, și 
de atunci n-am mai făcut caricaturi până 
în 2012, când am început colaborarea cu 
primăria.

-Vă este apreciată munca?
-Dacă faci o lucrare care să impresione-

ze, privitorul sigur că reacţionează favo-
rabil.

-Din caricaturi câștigaţi?
-În străinătate se câștigă bani frumoși, 

dar la noi nu se pune accentul pe asta.
-Cât e talent și cât muncă?
-După părerea mea, muncă e 90%, însă 

e important și talentul. Odată am stat zile 
întregi pentru o lucrare, iar într-o noapte 
m-am trezit la 2 și am realizat-o.

-Vine 1 aprilie. Ne puteţi spune o glu-
mă?

- Bunicuţo, când te-ai născut?
- La întâi aprilie.
- Sigur nu mă păcălești? În ce an?
-În � ecare an.
-Un mesaj pentru cititori.
Mulţumesc tuturor celor care m-au aju-

tat în momentele grele ale vieţii și nu-i 
voi dezamăgi pe cei care mi-au dat co-
menzi. Vin pe piaţă cu modele noi la un 
preţ mic, pentru toate buzunarele.

Nu uitaţi să zâmbiţi!
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Altfel de valori
Interviu cu domnul Simion Roman

Persoanele care deţin firmă sau PFA cu 
sediul în propria locuinţă dar nu deru-
lează acolo activităţi economice nu vor fi 
afectate de majorarea impozitului local 
pe clădiri.

În privinţa impozitului pe clădiri trebuie 
clarificat, pentru toată lumea, care a fost 
intenţia legiuitorului: Și anume faptul că 
în cazul locuinţelor în care avem un sediu 
de firmă unde nu există activitate sau 
chiar dacă există activitate – nu se înre-
gistreaza cheltuieli, așa cum scrie în Codul 
Fiscal, impozitul datorat este cel pentru 
locuinţă și nu trebuie făcute evaluări pen-
tru cota-parte.

Acele prevederi, cu impozitarea diferen-
ţiata în funcţie de cota-parte alocată pen-
tru desfășurarea activităţii, sunt aplicabi-
le atunci când sunt desfășurate activităţi 
și se înregistrează cheltuieli.

Trebuie specificat că, în conformitate 
cu noile prevederi di Codus Fiscal aferent 
acestui an, toată lumea ce deține clădiri 
cu scop total sau parțial nerezidențial 
trebuie ca până la 31 martie anul curent 
să depună la Primărie o declarație privind 
scopul clădirii și suprafața din cadrul aces-
teia destinată scopurilor ec onomice- co-
merciale.

Primăria Sântana

Impozitul diferențiat pe clădiri,
 o reglementare a noului Cod Fiscal

Curățenia de primăvară, o preocupare 
necesară pentru toată lumea

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

Astfel, deja s-au luat măsuri pentru 
curăţenia centrului orașului, a zonelor 
limitrofe drumurilor județene, precum 
și a spațiilor verzi ce aparțin domeni-
ului public. 

Oricâte eforturi am depune, fără 
aportul cetățenilor nu putem să ne 
asigurăm că vom avea un oraș fru-
moas, curat şi bine gospodărit.

De aceea, fi ecare cetăţean trebuie să 
înţeleagă 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 cureţe şanţurile pentru a asigura 
scurgerea apelor de ploaie;

- să nu arunce resturi de sticlă, met-
al, materiale plastice sau orice lucruri 
nefolositoare în gospodărie pe câmp, 
la marginea uliţelor sau la marginea 
orașului ori a localității Caporal Alexa;

Toate aceste reguli ce trebuie respec-
tate au fost menționate într-o preve-
dere legală, OUG nr. 21/2002.

Din păcate, mai sunt unii cetățeni 
care nu dau dovadă de spirit civic și 
aruncă gunoaiele pe pășune sau pe 
marginea drumurilor. 

Este un lucru rușinos, care nu face 
cinste nimănui, și ținem să-i anunță, pe 
aceștia că vor fi  amendați drastic dacă 
nu vor respecta normele de curățenie.

Primăria Sântana

Apartenența ca și membru în GAL (Grupul de Acțiune Locală) a 
orașului Sântana este de bun augur atât pentru oraș, cât și pentru 
cetățeni, deoarece prin acest GAL se pot obține � nanțări pentru diverse 
proiecte pe fonduri europene. Facem referire atât la proiecte publice, 
utile dezvoltării orașului, cât și la proiecte private, cetățenii interesați 
putând ca prin GAL să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea 
unor proiecte proprii, de la achizționarea de utilaje agricole, până la 
modernizarea unor activități economice. 
Luna aceasta, în sala de ședință a Consiliului Local, s-a desfășurat o 
ședință informală GAL, cu participarea atât a autorităților locale, cât și 
a cetățenilor interesați, în cadrul acestei ședințe � ind dezbătute noile 
Măsuri de � nanțare facilitate de GAL, respectiv noile linii de proiecte 
prin care pot �  obținute � nanțări europene.
Cu acest prilej, primarul Daniel Tomuța ne-a precizat:
 „ Depunerea de proiecte pentru accesarea unor fonduri europene 
pentru anumite investiții necesare modernizării orașului Sântana 
și a localității Caporal Alexa a reprezentat mereu o preocupare 
constantă în activitatea mea de primar .Acesta este și motivul pentru 
care am făcut demersurile pentru participarea orașului Sântana în 
GAL (Grupul de Acțiune Locală), prin această participare putând 
accesa mai facil fonduri europene, în același timp oferindu-le această 
posibilitate și cetățenilor noștri, care, astfel, pot de acum încolo 
depune proiecte pentru a bene� cia de � nanțare nerambursabilă prin 
fondurile europene disponibile. Întâlnirea informală de la Sântana 
a fost un bun prilej de familiarizare cu noile linii de � nanțare 
europeană, cu noile proiecte pe care le putem depune în perioada 
ulterioară.”

Întâlnire informală GAL la Sântana

Unul dintre cititorii noştri nu 
a înţeles de ce străzile Oituz şi 
Ze� rului nu au fost asfaltate în 
întregime. Explicaţia este destul 
de simplă şi se reduce la raportul 
bani–necesităţi. Un oraş este 
ca o familie mai mare care are 
de gestionat un buget limitat. 
De multe ori pentru atingerea 
unui obiectiv ”trebuie strânsă 
cureaua. Pe acelaşi considerent, 
administraţia locală trebuie şi ea 
să chibzuiască bine banii pe care 
îi are la dispoziţie. Bugetul public 
nu este un sac fără fund. Suntem 
de multe ori constânşi să luăm 
dintr-o parte pentru a putea pune 
în alta. 
Atunci când s-a elaborat planul 
de asfaltare pentru acest an, 
tronsonul de pe strada A Vlaicu, 

dintre  străzile 1 Decembrie şi C 
D Gherea, a fost considerat foarte 
important. S-a urmărit realizarea 
unei legături între cele două 
străzi deja asfaltate şi facilitarea 
unui acces civilizat către cimitir. 
Bineînţeles, s-a avut în vedere  şi 
faptul că în această primăvară 
se va da în folosinţă capela de la 
Comlăuş. 
Cu scuzele de rigoare, strada 
Oituz va �  � nalizată concomitent 
cu asfaltarea străzii Poetului.
Din aceeaşi raţiune, asfaltarea 
străzii I Creangă, care trece prin 
faţa bisericii ortodoxe Sântana I, 
a fost considerată de un interes 
public mult mai mare, astfel că 
strada Ze� rului  a putut �  asfaltată 
doar până la intersecţia cu strada 
Tranda� rilor.  

Răspundem cititorilor
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Recent la Drobeta Turnu- Severin s-a desfă-
șurat faza � nală a Campionatului Naţional de 
Judo under 16 ani, unde au participat și două 
sportive de la Unirea Sântana, Bodea Priscila și 
Schinteie Gabriela. Până să ajungă la această 
fază a competiţiei, fetele au trecut prin niște 
faze premergătoare: etapa de judeţ și etapa de 
zonă care a avut loc la Alba- Iulia, unde fetele 
s-au clasat pe locul 1. La faza � nală, Priscila a 
câștigat locul 7, la categoria de greutate 44 kg, 
iar  Gabriela a câștigat locul 5 la categoria 57 
kg. Priscila a făcut parte din componenta echi-
pei din  euro regiunea de vest, cu care a luat 
locul 5 pe echipe. Antrenorul fetelor, profesor 
Anamaria Budiu, a declarat că: „rezultatele nu 
sunt nici bune, nici rele, sunt conform obiecti-
velor pe care noi ni le-am format, deși la ca-
tegoria Gabrielei, care a luptat pentru locul 3, 

oricare dintre ea și oponentă puteau să câștige 
locul 3, pentru că la un moment dat Gabriela 
era în avantaj având o � xare pe adversară, dar 
meciul s-a terminat invers, astfel că a câștigat 
adversara locul 3. Ele au de luptat nu doar cu 
adversarele din � nală sau din meciuri, ci au 
de luptat și cu cântarul, adică trebuie să aibă 
o categorie care sa se încadreze pentru vârsta 
și înălţimea lor. Mai trebuie să lupte cu emo-
ţiile și cu prejudecăţile- lucruri care nu se ob-
servă la prima vedere, dar se găsesc în spatele 
competiţiilor și de obicei ascund povești foarte 
interesante: cum ajung ele să se cali� ce, cum 
slăbesc, cum luptă cu emoţiile și cu condiţiile 
care le sunt oferite. 

Gabriela și Priscila sunt promotoare ale judo-
ului din generaţia care s-a ridicat la Sântana, 
fac parte din grupa de performanţă și sunt un 

exemplu pentru sportivii care vin din urmă (de 
comportament, de rezultate, de conduită).  

La judo încercăm să acumulăm cât mai multă 
experienţă și să formăm caractere nu numai să 
câștigăm medalii. Suntem mulţumiţi cu aceste 
locuri obţinute la campionatul naţional pentru 
că spre deosebire de alte cluburi noi nu ne per-
mitem să facem două antrenamente pe zi sau 
să avem mai mulţi antrenori și � zioterapeuţi. 
E destul de greu ca să scoţi campioni cu doar 
două antrenamente pe săptămână. 

De aceea noi insistăm pe partea de conduită 
sportivă , pe experienţele pe care fetele le au 
pentru că așa reușim să clădim caracterele lor, să 
le oferim o educaţie și acces și la un fenomen, nu 
doar la performanţe sportive și rezultate. 

Anul acesta ne-am propus să participăm la 
� ecare fază � nală a campionatelor naţionale. 

Sântana să aibă sportivi care reprezintă clubul, 
să obţinem medalii și să urcăm pe podium, însă 
pentru a obţine performanţe mai bune, Clubul 
Sportiv „Unirea” Sântana, secţia de judo ar avea 
nevoie de o sală de sport în care să se poată 
desfășura antrenamente de dimineaţa până 
seara”.

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

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
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Fax: 0257 462 117
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Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
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Tipărit la:
SC Gutenberg SA

După desfăşurarea primelor 
trei etape din returul ligii a IV-a 
la fotbal, echipa de seniori a 
oraşului a urcat pe locul II în 
clasament. Primele trei meciuri 
din retur s-au încheiat cu victo-
ria echipei noastre: 2-0 cu Voinţa 
Mailat; 1-0 cu Victoria Zăbrani; 
4-1 cu Aqua-Vest Arad.

Preşedintele clubului, domnul 

profesor Cătălin Puia a declarat: 
„ Pot să spun că ne-am aşteptat 
la aceste rezultate având în ve-
dere pregătirea care s-a făcut în 
perioada de iarnă. Un atu în plus 
este şi omogenitatea lotului care 
nu a suferit schimbări impor-
tante, a plecat un jucător şi a ve-
nit altul în locul lui. Antrenorul 
Dinu Donca a pregătit foarte bine 
echipa în această perioadă, iar re-
zultatele nu vor întârzia. Nu ne 
vom da la o parte, vom juca toate 
meciurile la victorie. Cât despre 
promovare, clubul este pregătit 
pentru o participare în liga a 
III-a, cu atât mai mult cu cât în 
viitorul apropiat primăria doreşte 
modernizarea bazei sportive, � -
ind deja făcută proiectarea în 
acest sens.” 

Returul a început în forţă

Judo- Primele rezultate bune din anul acesta

Handbalul sântănean, pe podium!
În data de 15 martie a.c., la Arad, în frumoasa sală de sport a Universităţii A. 

Vlaicu, s-a desfășurat etapa judeţeană a campionatului de handbal la nivel liceal, 
din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Școlar. Echipa Liceului Tehnologic 
Sântana a avut o comportare merituoasă, cali� cându-se în � nală după victoria cu  
27-11 în faţa L.P.S. Arad. Cali� carea la faza zonală s-a decis la mare luptă, după un 
meci în care echipele au alternat la conducere, jucătorii noștri pierzând în � nal cu 
scorul de  20-19 în faţa Liceului Particular din Arad. 

Rezultate sub așteptări
În zilele de 12-13 martie, la Arad s-a 

desfășurat a XVI-a ediţie a Cupei Eu-
ropei la aruncări lungi considerată ca 
� ind cea mai importantă competiție de 
atletism găzduită de România de la Uni-
versiada din anul 1981. 

Au fost prezenți 270 de sportivi din 37 
ţări ale Europei, printre cei 22 de atleți 
care au reprezentat România a� ându-
se și sportivul crescut în orașul nostru, 
aruncătorul de suliță Raul Rusu.  

Legitimat la CSM Arad – Steaua Bu-

curești, Raul nu a prins o zi foarte bună 

clasându-se în � nal doar pe locul 9, cu o 

aruncare de 71.72 metri. De remarcat că 

în condiţiile în care și-ar �  con� rmat cel 

mai bun rezultat al său – 75.89 m – ară-

deanul ar �  obţinut medalia de bronz. Îi 

urăm mai mult succes pe viitor.

Campania de Mediu „Locul dese-
urilor nu este in preajma ta” a fost 
organizată în parteneriat cu Asocia-
tia Romana pentru Reciclare RoRec, 
pe data de 19 martie, s-a bucurat si 
de aceasta data de un real succes, la 
cele cinci  puncte de colectare din oraș 
adunându-se o cantitate însemnată 

de deșeuri de echipamente electrice și 
electronice.

La această acţiune au participat vo-
luntari din cadrul Liceului Tehnologic 
Santana, cărora le mulţumim.

Mulţumim si cetăţenilor orașului 
Sântana care s-au implicat direct în 
această acţiune, predând pentru  re-

ciclare  peste5 tone de echipamente 
electrice și electronice scoase din uz, 
reducand semni� cativ impactul ne-
gativ asupra mediului.

Nu in ultimul rand, dorim sa va pre-
zentam si fericitii castigatori ai tom-
bolei organizate in data de 21martie 
sunt:

Premiu: FIER DE CALCAT
1.Rosiu Geani
2.Murariu Daniel
3.Cret Aniela

Premiu: CAFETIERA
1.Akermann Iuliana
2.Toc Gheorghe
3.Veronica Carcea

Premiu: POLIZOR UNGHIULAR
1. Pasca Ileana
2.Tautan Alexandru
3.Boar Manuel
*Nota – Pentru locuitorii orasului 

care n-au reusit sa predea deseuri 
de acest tip (DEEE), va informam 
ca urmatoarea campanie de acest 
gen se va desfasura in tomana 
acestui an.

LOCUL DESEURILOR NU ESTE IN PREJMA TA
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Aproape 10 km de trotuare noi au 
fost construiți în Sântana și în Ca-
poral Alexa, în ultimii patru ani. 
În Sântana au fost � nalizate recent 
trotuarele de pe strada M Eminescu 
-către sediul poliției și pe strada Te-
iului. Urmează trotuarele de pe stră-
zile Banatului, Horia și Tranda� rilor. 

În Caporal Alexa au început lu-
crările de pavare pe a doua stradă 
paralelă cu drumul județean către 
Pâncota. La fel ca și în anul trecut, 
construcţia va �  realizată exclusiv 
din pavele produse la fabrica din 
sat, soluţia � ind preferată atât din 
punct de vedere estetic cât și din cri-
terii economice. Chiar și eventualele 
avarii nedorite pe care introducerea 
rețelei de apă potabilă le-ar putea 
produce vor putea �  mult mai ușor 
de gestionat. Cu acesta, lungimea 
totală a trotuarelor construite în Ca-
poral Alexa va �  de aproape șase km.

-Aveți cuprinse în planurile acestui 
an o multitudine de noi proiecte pen-
tru Sântana și Caporal Alexa: conti-
nuarea asfaltării străzilor, amenaja-
rea de noi trotuare și parcări pavate, 
amenajarea de podețe, construcția 
unei noi grădinițe, amenajarea 
pieței de animale, noi investiții în 
modernizarea instituțiilor școlare, 
� nalizarea construcției noii capele 
etc. Reușiți să faceți tot ce v-ați pro-
pus?

-An de an, am cuprins în lista de 
investiții proiecte prin care să adu-
cem un plus modernizării orașului, 
respectiv localităților Sântana și 
Caporal Alexa. An de an, am gân-
dit investițiile pe care le-am făcut în 
oraș având în vedere structura rea-
lă a bugetului local. Am considerat 
însă mereu că dacă vrem să avem 
un oraș cu perspective pentru vii-
tor, pentru unele dintre proiectele 
noastre trebuie să obţinem � nanțări 
guvernamentale, europene sau de 
la Consiliul Județean Arad. Până 
acum, am arătat că se poate.  

Așa cum am implementat până 
acum toate proiectele pe care le-am 
prevăzut, așa și anul acesta se va rea-
liza ceea ce am prevăzut ca investiții. 
Cum deja suntem la � nalul lunii 
martie, unele dintre obiective sunt 
deja în derulare: construcția cape-
lei se apropie de � nal, se lucrează 
la amenajarea noilor tronsoane de 
trotuare, câteva străzi sunt în pregă-
tire pentru asfaltare, vor �  amenaja-
te două noi parcări și lista ar putea 
continua.

-Pentru a reuși punerea în apli-
care a tot ceea ce v-ați propus pen-
tru Sântana și Caporal Alexa, mai 
candidați pentru un nou mandat 
de primar?

-Răspunsul meu este da, voi can-
dida pentru un nou mandat de pri-
mar. Voi � naliza proiectele începu-
te și totodată doresc să derulez noi 
proiecte pe care le consider nece-
sare pentru dezvoltarea viitoare a 
orașului Sântana și a localității Ca-
poral Alexa. Cele mai importante 
dintre acestea � ind asfaltarea tutu-
ror străzilor din Sântana și Caporal 
Alexa, continuarea programului de 
amenajare de noi trotuare, introdu-
cerea apei potabile în Caporal Alexa, 
extinderea canalizării și multe altele, 
dar mă opresc aici � indcă lista ar �  
destul de lungă. 

Unul dintre obiectivele noastre cele 
mai importante este obtinerea de 
bani europeni pentru cât mai mul-
te din proiectele noastre. Avem vreo 
9-10 proiecte  pe care să le aplicam 
imediat ce se deschid liniile de � -
nantare europene. Orasul are nevo-
ie de o casa de cultura, de drumuri 

agricole, de un parc pentru tineri, de 
o piata moderna și multe altele.

-Care sunt atuurile dumneavoas-
tră ? 

-Politica înseamna vorbe, adminis-
trația înseamnă cifre.  

Atunci cand pleci de la 9 km de 
asfalt în tot orașul și dupa trei ani 
ajungi la 25 km, nu mai rămâne loc 
pentru discuții. Cu cei 7 km ce vor 
�  asfaltați în scurt timp, Sântana este 
campioana județului la asfaltări. 

În timpul acestor aproape patru 
ani de când am fost ales primar s-a 
pus la punct canalizarea orașului,  
s-au amenajat kilometri de trotuare, 
parcuri , locuri de joacă pentru co-
pii, s-au sprijinit activitățile școlare, 
sportive și culturale, bisericile, s-a in-
vestit masiv în școli și grădinițe, s-au 
amenajat terenurile sintetice de sport  
din Sântana și Caporal Alexa, s-au 
derulat ample lucrări de pietruire 
străzi, s-a amenajat hala agroalimen-
tară, s-au amenajat parcări pavate și 
lista ar putea continua.

-Și totuși, pe lângă rezultate, sfera 
politică și cea administrativă nu pot 
�  și nu trebuie separate. Cum reușiți 
să le îmbinați ?

-La nivelul unui oraș politica în-
seamnă în principal rezultate. Cu 
atât mai mult o politică liberală. Oa-
menii așteaptă mai mult decât vor-
be. Competența și colaborarea celor 
a� ați la conducere este foarte im-
portantă. Singur nu poți să faci mare 
lucru, tocmai de aceea mă consider 
norocos pentru că am în jurul meu o 
echipă atât de valoroasă. 

-A fost greu?
-Nu a fost usor. Atunci când pen-

tru introducerea canalizării s-au săpat 
aproape 100 km de șanțuri, unele și 
de 6 m adancime, nu a fost ușor nici 
pentru cetățeni. Nu e usor nici să faci 
rost de bani pentru asfaltări. Daca era 
usor o făceau altii înainte.Prin tot ceea 
ce am făcut, am arătat că strategia de 
dezvoltare a orașului a fost și este una 
corectă, cu rezultate concrete, gândi-
tă pe perioade  multianuale, deoarece 
nimic nu se poate face dintr-o dată. 

Toate acestea s-au făcut și se reali-
zează gradual, cu sprijinul Consiliu-
lui Local și a aparatului administra-
tiv al Primăriei, într-o atmosferă de 
cordialitate și bună înțelegere între 
oameni.

O administrație pentru comunitate
De vorbă cu primarul Daniel Tomuța
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Cu seriozitate și corectitudine, 
Sântana și Caporal Alexa  vor progresa an de an!

Noi trotuare amenajate în oraș

Continuă asfaltările din bugetul orașului
Proiectul de asfaltare al străzilor Oi-

tuz, M Viteazul, Aradului, Bistriței 
(de la Ghioceilor la Mărășești), La-
lelelor, Dudului, Unirii (de la Rodnei 
la C D Gherea), Lucian Blaga, Avram 
Iancu, Liliacului și un tronson din 
strada Ze� rului a fost abrobat în 
2015 și prevede modernizarea aces-
tor străzi într-o perioadă de doi ani. 

Din cei 7,6 km propuși, cea mai 
mare parte a fost realizată din buge-
tul anului trecut, pentru anul acesta 
rămânând de asfaltat doar strada M 
Viteazul, de la magazinul Non Stop 
până la fabrica Detatex. 

Deja s-a efectuat caseta pentru 
susținerea acostamentului pe partea 

de către parc, și urmează în scurt 
timp asfaltarea.

Pentru anul acesta sunt � nalizare 
proiectele și în cel mai scurt timp va 
începe asfaltarea străzilor Căprioa-
rei (de la Ghioceilor către Plopului), 
Tranda� rilor, Viorelelor, Prunului.

Katharina Ackermann
un parc al frumuseții
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Primăria Orașului Sântana va derula începând de luni, 28 
martie 2016, campania de colectare a deșeurilor de origine ve-
getală (frunze, crengi, etc.). 
Venim  cu rugămintea ca frunzele să � e depozitate în saci, iar  

crengile să � e legate.        
Acţiunea se va desfășura în � ecare cartier din Sântana și în 

Caporal Alexa.
Primăria Sântana

- Cum vedeți orașul 
Sântana în viitor ?

Un oraș în care � ecare respectă 
munca celuilat și există întrajutorare 
între oameni. După ce vom încheia 
marile lucrări de infrastructură, care 
produc disconfort, văd un oraș fru-
mos, curat, în care generațiile care 
vin vor dori să locuiască cu drag, 
vor avea locuri de muncă și vor dori 
să-și construiască viitorul aici. 

Mie și generației actuale ne revine 
sarcina de a face tot ce putem pentru 
a construi astfel orașul Sântana. Este 
cea ce-mi doresc pentru oraș și cred 
că și sântănenii doresc același lucru. 

-Un mesaj de � nal pentru sântă-
neni?

-Vă doresc tuturor să vă bucurați 
de împlinirile pe care vi le doriți și 
de cât mai multe momente frumoa-
se în viață. Vă asigur că vom ține 
cont permanent de dorințele dum-
neavoastră.

Cât privește bunul mers al orașului, 
atâta vreme cât există unitate și 
bunăînțelegere, atunci Sântana și 
Caporal Alexa se vor dezvolta așa 
cum ne dorim cu toții, spre binele 
generațiilor viitoare, iar cu seriozi-
tate și corectitudine în tot ceea ce 
facem, vom progresa an de an.

O administrație pentru comunitate
De vorbă cu primarul Daniel Tomuța
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Cu seriozitate și corectitudine, 
Sântana și Caporal Alexa  vor progresa an de an!

Veste bună!
Programul Național de Dezvoltare Locală a fost reluat
În anul 2013, primăria a depus la 

guvern și a reușit să obțină � nanțarea 
pentru un proiect de asfaltare a 8,1 
km de străzi orășenești, în valoare 
de cinci milioane de lei (50 de mi-
liarde în vechii lei). În anul următor 
programul a demarat prin turnarea 
primului strat de asfalt pe străzile 1 
Decembrie, Teiului, Păltinișului și 
parțial pe străzile Păcii și T. Vladi-
mirescu. După cum se știe, din cau-
za întârzierilor de � nanțare lucrările 
au fost oprite în primăvara lui 2015, 
ultima plată, 500 000 de lei, � ind fă-
cută la sfârșitul anului trecut, cu o 
întârziere de șase luni de la emiterea 
facturilor.

Vestea bună este că, spre bucuria 
tuturor,anul acesta lucrările au reîn-
ceput în forță. Se lucrează pe străzi-
le Câmpului, Căprioarei, Bistriței și 
Aradului, pe tronsoanele cuprinse 
între M. Viteazul și Ghioceilor. Până 

în momentul de față a fost scari� cată 
și balastată vechea structură, monta-
te podețele și așternut stratul de pia-
tră. Lățimea carosabilului va �  de 5 
m pe străzile Căprioarei și Câmpului 
și de 4, 5 m pe Aradului și Bistriței, 
la care se adaugă acostamentele, de 
0,5 m pe � ecare parte. Alături de 
aceste străzi vor �  asfaltate și străzile 
N. Bălcescu și I. L. Caragiale până la 
intersecția cu 1 Decembrie.,

Grădinița mult  așteptată
Un singur pas, atât a mai rămas de 

făcut până la începerea lucrărilor de 
construcție a grădiniței de pe strada 
Muncii, vizavi de spital.

Inițial proiectul prevedea con-
struirea unui campus școlar pentru 
grădiniţă și ciclul gimnazial. Pen-
tru aceasta, în anul 2009 a fost de-
molată clădirea veche de 200 de ani. 
Construcția ne� ind începută în timp 
util, în anul 2015 s-a realizat un pro-
iect nou pentru o grădinița cu opt 
săli de clasă și două terenuri de sport.

În luna ianuarie 2016 a fost organi-
zată licitația pentru atribuirea lucră-
rilor, au fost � nalizate formalitățile 
pentru teren și au fost obținute avize-
le pentru construcție, cu excepţia ce-
lui de la Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență. De mai bine de o lună 
primăria, proiectantul și ISU Arad 
se străduiesc să ajungă la un acord în 
această privință. Să sperăm că lucru-
rile se vor rezolva mai repede decât 
în cazul stadionului Național Arena 
din București. 

Recepția ultimelor lucrări la liceu

Miercuri 15 martie, a. c., la Liceu-
lui Tehnologic Sântana s-a efectuat 
recepția ultimelor lucrări efectua-
te la corpul nr. 2 de clădire. După 
cum se știe, acesta a fost reabilitat 
anul trecut printr-un proiect euro-
pean. Lucrările realizate au constat 
în: izolare termică, schimbare înve-

litoare acoperiș, zugrăveli interioare 
și exterioare, schimbare parchet și 
uși interioare. 

Singurele lucrări efectuate prin 
contribuție proprie au fost branșarea 
la canalizare și renovarea grupurilor 
sanitare, respectiv placarea cu gresie 
și faianță a holurilor și scărilor.

săli de clasă și două terenuri de sport.

În anul 2013 a demarat un amplu 
proces de dotare a primăriei cu echi-
pamente și utilaje. Au fost  achiziţio-
nate de atunci: un buldoexcavator, un 
tractor cu remorcă și lamă de zăpa-
dă, un microbuz, o platformă ridică-
tor-basculantă (PRB), o autoutilitară 
Duster, generator de curent pentru 
sudură, freză de zăpadă și s-au primit 
prin donaţie două mașini de pompi-
eri.

În plus, a fost reparată și vechea da-
cie combi ce zăcea în subsolul pri-
măriei și care a devenit utilă pentru 
transportul rapid al uneltelor și mun-
citorilor în diferite locaţii. 

Toate acestea au fost făcute cu sco-
pul de a putea asigura micile inter-
venţii și reparaţii de întreţinere rapid 
și la preţuri mici. 

Recent au fost amenajate parcările 
de la școlile de pe străzile Ghioce-
ilor și Unirii, a fost extins ilumina-
tul public între străzile Mureșului și 

Câmpului, au fost refăcute porţiuni-
le afectate de canalizare, s-a efectuat 
toaletarea pomilor de pe străzile care 
urmează să � e asfaltate. 

Deși nu par lucruri mari, economi-
ile făcute la buget sunt însemnate. 
Luând în considerare faptul că închi-
rierea unui utilaj de genul celor enu-
merate mai sus costă 130 de lei pen-
tru o singură oră de funcţionare, se 
poate ușor aproxima câţi bani au fost 
economisiţi numai anul acesta.

Primăria Sântana

S ă  n e  g o s p o d ă r i m  s i n g u r i

Anunț important!
CAMPANIA DE COLECTARE 
 A  DEȘEURILOR VEGETALE
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1. Să prezinţi câinele la medicul vete-
rinar pentru microcipare (microciparea 
câinilor este obligatorie în România 
începând cu , data de 15 martie 2014)

2. Să prezinţi câinele la medicul vete-
rinar pentru efectuarea vaccinării   anti-
rabice   și   a   deparazitărilor   periodice 
(vaccinarea contra rabiei a câinilor și 
pisicilor în vârstă de ‚   peste 3 luni; este 
obligatorie în România și trebuie efec-
tuată anual)

3. Să prezinţi câinele la medicul vete-
rinar pentru sterilizare până cel târziu la 
data de 1 ianuarie 2015 (Este obligato-
rie sterilizarea câinilor cu sau fără stă-

pân aparţinând rasei comune, metișii 
acestora, excepţie făcând exemplarele 
cu regim special prevăzute, în norme-
le metodologice de aplicare a Legii nr. 
258/2013). 

Trebuie să știi!
- Câinii neidenti� caţi și neînregistraţi 

a� aţi în spaţiile publice sunt consideraţi 
câini fără stăpân și sunt trataţi conform 
prevederilor legislaţiei speci� ce în vi-
goare. 

-Ca deţinător de câine ești obligat ca 
la ieșirea cu acesta în spaţiile publice, 
să ai asupra ta carnetul de sănătate al 
câinelui

-Înregistrarea în RECS (Registrul de 
Evidenţă a Câinilor cu Stăpân) este fă-
cută exclusiv de medicul veterinar și ai 
obligaţia de a-l noti� ca pe acesta, în 
termen de 7 zile, asupra evenimentelor 
referitoare la animal: vânzare, cumpă-
rare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, 
moarte. 

-La găsirea unui câine pierdut, per-
soanele care l-au găsit au obligaţia de 
a anunţa, după caz și/sau proximitate, 
cea mai apropiată secţie de poliţie sau 
serviciul specializat pentru gestionarea 
câinilor \ fară stăpân în� inţată la ni-
velul unităţii administrativ-teritoriale 
pe a cărei rază a fost găsit câinele; în 
vederea depistării: și anunţării propri-
etarului.

Primăria Sântana 

MUSCA PETRU
TIMIŞ NICOARĂ
MUSCA MARIA

CHERECHEAN SILVIA
LUP MARIE

BONŢ ANA
ARDELEAN IOAN

NADIU ELENA
RIVIŞ GHEORGHE
PAMFILOIU ION

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Joi 17 martie a fost organizată 
acțiunea lunară de prindere a câinilor 
fără stăpân din oraș. De data aceasta 
la cererea cetățenilor echipa de carisaj 
a Primăriei Arad s-a deplasat și în satul 
Caporal Alexa. Au fost capturați un nu-
măr de 21 de câini, 18 în Sântana și doar 
trei în satul Caporal Alexa.

În condițiile în care suntem printre 
puținele localități din județ care aplică 
un program permanent de ținere sub 

control a câinilor, 
nu putem să nu ne 
manifestăm nedu-

merirea față de prezența atâtor câini 
vagabonzi. Combatem însă a� rmațiile 
celor care susțin că odată prinși, câinii 
sunt eliberați la marginea orașului. Este 
vorba de două instituţii ale statului și 
nimeni nu-și permite să se joace cu ase-
menea lucruri. Numărul de câini pentru 
care Primăria Sântana plătește factură 
trebuie să � e egal cu numărul de câini 
ce sunt duși și înregistrați la adăpostul 
din Arad. 

Vă reamintim că în cazul în care câi-
nele dvs a fost prins accidental sau dacă 
doriți să adoptați un cățel, vă puteți 
adresa la adăpostul din Arad, Calea Bo-
drogului nr 1. 

Primăria Sântana

Din nou câinii vagabonziCăsătoriile lunii februarie 2016
PÂRLOG MARCEL ŞI OLARU MARIA-LUCIA

GUDIN ALEXANDRU ŞI DRAIA DORINA
COZIANU VLAD- CONSTANTIN ŞI BĂTRÎN ANDREEA- CORNELIA

SÎRDEA GRIGORE ŞI PINTILIE FLORENTINA- SIMONA
OLARIU GHEORGHE- DOREL ŞI TOMA LIANA- ROXANA

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

Anunț Important!
Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, primăria orașului 

dorește să facă o surpriză frumoasă perechilor soţ-soţie 
care aniversează în cursul anului 2016, 50 de ani de căsă-
torie. În acest sens, rugăm cetăţenii care sunt în această 
situaţie sau care cunosc persoane în această situaţie ca 
până în data de 21 iunie 2016,  să ia legătura cu consili-
erii din cadrul Compartimentului Cabinet Primar (clă-
direa primăriei, etajul 1) sau telefonic, la numărul 0257-
462082. Venim cu această rugăminte deoarece primăria 
orașului nostru nu deţine informaţii complete, inclusiv  
despre persoanele care s-au căsătorit în alte localităţi și 
care acum au domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

Reglementări veterinare!
Ca proprietar de câine ai 3 obligații majore!

1.Coșurile de fum vor �  periodic veri� -
cate, curăţate și reparate de către perso-
nal specializat și autorizat. Acestea tre-
buie izolate faţă de exterior și veri� cate 
pentru etanșeitate.

2.Se interzice folosirea afumătoarelor 
improvizate ori amplasarea acestora în 
magazii, șuri, remize, sub șoproane sau 
lângă materiale combustibile: afumă-
torile se confecţionează din zidării de 
cărămidă și materiale incombustibile și 
se vor amplasa independent de celelal-
te construcţii din gospodărie.  

3.Se interzice folosirea buteliilor de 
gaze liche� ate fără regulatori (ceasuri) 
de presiune cu garnituri deteriorate ori 
cu furtunuri de cauciuc � surate sau lăr-
gite la capete. Se interzice așezarea sau 
păstrarea buteliilor de gaze în apropierea 
oricăror surse de căldură ori sub acţiunea 
directă a razelor solare.Este interzis„ fo-
losirea � ăcării pentru veri� carea etanșe-
ităţii buteliei. In cazul în care butelia este 
defectă, � acăra, în prezenţa gazului scurs 
de la butelie, va produce o explozie.  

4.Aparatele electrice, cablurile electri-
ce, prizele și întrerupătoarele cu defec-
ţiuni sunt surse frecvente de incendiu. 
Pentru remedierea aparatelor și insta-
laţiilor electrice defecte se apelează la 
specialiști.Nu folosiţi prize multiple: 
adeseori suprasolicitate, acestea se în-
călzesc și există riscul producerii unui 

incendiu.
5. Păstraţi chibriturile, brichetele și 

alte surse de foc în locuri în care copii nu 
au acces.

6.Respectaţi distanţele de protecţie 
dintre sobe și materialele combustibile. 
Se interzice folosirea sobelor cu ușiţele 
sau cenușarele defecte ori care nu se 
închid. Cenușa și jăratecul vor �  depo-
zitate în gropi speciale, iar în condiţii de 
vânt se va stinge cu apă. 

7. Nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu 
ţigara aprinsă și să produceţi un incendiu. 

8. Nu amplasaţi un obiect metalic de 
lungime mare (scară, ţeavă, antenă) în 
apropierea unei linii electrice aeriene: 
aceasta conduce adesea la accidente 
mortale.

Șef S.V.S.U. 
Vuiciu Alexandru Raoul

În atenția cetățenilor
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență vă atrage atenția 
asupra măsurilor pentru prevenirea incendiilor la gospodării:

Reamintim cetățenilor că la Serviciul 
Public de asistență Socială se pot de-
pune în această perioadă solicitări pen-
tru acordarea tichetului social pentru 
grădiniță, conform prevederilor Legii 
nr 248/2015 și a HG nr 15/2016 pri-
vind normele de aplicare a prevederilor 
acestei legi. Pentru a putea bene� cia de 
acest sprijin, familiile trebuie să aibă 
venituri sub 284 lei/ membru de fami-

lie, iar copiii acestora, cu vârste între 3 
și 6 ani, să � e înscriși la grădiniță.

 Cererile și declarațiile pe propria 
răspundere se oferă gratuit și se com-
pletează la Serviciul Social al Primăriei 
Sântana, părintele copilului înscris la 
grădiniță trebuie să prezinte în original  
adeverințe/ documente doveditoare 
ale tuturor veniturilor familiilor, docu-
mente doveditoare ale componenței 

familiei ( Cărți de identitate, livretul de 
familie și certi� cate de naștere) precum 
și adeverința eliberată de secretariatul 
grădiniței unde este înscris copilul. 

Precizăm că acordarea acestui ti-
chet social pentru grădiniță este 
condiționată de prezența zilnică a copi-
lului la grădiniță, absențele nemotivate 
ducând la suspendarea acestui drept. 

Primăria Sântana 

30 aprilie 2016- termen- limită pentru depunerea dosarelor 
în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniță
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Consiliul local al orașului Sântana 
s-a întrunit în ședinţă extraordina-
ră în data de 01.02.2016 și în ședin-
ţă ordinară în data de 16.02.2016 , 
având pe ordinea de zi următoarele

1. Proiect de hotărâre privind apro-
barea subvenţionării de la bugetul 
local al orașului Sântana a  sumei de 
137.085 lei reprezentând diferenţa de 
preţ  aferentă taxei de salubrizare; 

2. Proiect de hotărâre pentru mo-
dificarea și completarea HCL nr. 
3/08.01.2016

privind aprobarea acoperirii  defini-
tive a deficitului secţiunii de dezvol-
tare al bugetului local și a deficitului 
secţiunii de funcţionare al bugetului 
activităţilor finanţate integral din ve-
nituri proprii;

3. Proiect de hotărâre privind apro-
barea utilizării excedentului anual al 
bugetului local din anul 2015 în anul 
2016;

4.Proiect de hotărâre privind apro-
barea bugetului local al orașului Sân-
tana   pentru anul 2016;

5. Proiect de hotarareprivind apro-
barea planului anual al  achizitiilor  
publice  pe  anul 2016;

6. Proiect de hotărâre privind apro-
barea calendarului evenimentelor 
cultural- artistice  la nivelul  orașului 
Sântana, pentru anul 2016;

7. Proiect de hotărâre privind   apro-
barea  organizării  reţelei școlare la ni-
velul Orașului Sântana și satului apar-
ţinător Caporal Alexa , pentru  anul 
școlar 2016 – 2017;

8. Proiect de hotărâre privind apro-
barea achiziţionării de servicii juridi-
ce de consultanţă, de asistenţă și/sau 
reprezentare pentru anul 2016;

9. Proiect de hotărâre pentru revo-
carea HCL nr. 167/20.10.2015 privind 
aprobarea introducerii în intravilanul  
orașului Sântana a terenului în supra-
faţă de 29.716,00 mp. arabil , clasa a II 
– a  de calitate, teren evidenţiat în C.F. 
nr. 305377 Sântana și C.F. nr. 305239 
Sântana, în vederea amplasării obiec-
tivului de investiţie ,, Extindere spa-
ţii depozitare și producţie, platfor-
me și împrejmuire ’’ – beneficiar SC 
HAMMERER ALUMINIUM INDUS-
TRIES  SRL;

10. Proiect de hotărâre prin care se 
propune scoaterea din circuitul agri-
col și  introducerea în intravilanul  
oraţului Sântana a terenului în supra-
faţă de 29.716,00 mp. arabil , clasa a II 
– a  de calitate, teren evidenţiat în C.F. 

nr. 306615, 306616, 306621 și 306622  
Sântana, în vederea obţinerii avizului 
pozitiv emis către Ministerul Agri-
culturii și Dezvoltării rurale la faza 
PUZ ,,Extindere spaţii depozitare și 
producţie, platforme și imprejmuire’’ 
– beneficiar SC HAMMERER ALU-
MINIUM INDUSTRIES SRL;

11. Proiect de hotărâre privind aso-
cierea orașului Sântana în calitate de 
membru în cadrul Asociaţiei Grup de 
acţiune locala Microregiunea Văilor 
Crișurilor Alb și Negru ;

12. Proiect de hotărâre privind apro-
barea  actualizării indicatorilor teh-
nico – economici ai investiţiei - Mo-
dernizare străzi  în orașul Sântana 
- 

13. Proiect de hotărâre privind apro-
barea actualizării sumelor de la buge-
tul local al Primăriei orașului Sântana, 
necesare pentru derularea și realiza-
rea investiţiei ,,Modernizare străzi  în 
orașul Sântana’’;

14. Proiect de hotărâre privind apro-
barea planului de reparaţii și investiţii 
pe anul 2016 pe domeniul public local 
al orașului Sântana concesionat Com-
paniei de Apa Arad S.A. , care se rea-
lizează din fonduri II D;

15. Proiect de hotărâre privind man-
datarea domnului Stan Iosif   să vo-
teze în A.G.A. la  S.C. Compania  
de Apa S.A.  bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2016 și obiectivele 
și criteriile de performanţă pe anul 
2016 ale membrilor C.A. si H.C.J. nr. 
299/22.12.2015;

16. Proiect de hotărâre privind apro-
barea cotizaţiei orașului Sântana în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Inter-
comunitară Sistem Integrat de Gesti-
onare a deșeurilor;

17. Proiect de hotărâre privind apro-
barea planului de analiză și acoperi-
re a riscurilor al localităţii Sântana și 
satului apartinator Caporal Alexa pe 
anul 2016;

18. Proiect de hotărâre privind apro-
barea statului de funcţii  și de organi-
zare a aparatului de specialitate al pri-
marului din cadrul Primăriei orașului 
Sântana pentru anul 2016;

19. Proiect de hotărâre privind  
aprobarea diminuării suprafeţei imo-
bilului teren înscris în C.F. nr. 302217 
Sântana, nr. Top 1651,1652.

Primăria Sântana
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Din activitatea Consiliului Local

În atenția fermierilor
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agri-

cultură (APIA) informează că din 01 martie, a 
început Campania de primire a cererilor unice 
de plată pentru anul 2016, în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare, respectând 
calendarul stabilit și obiectivele propuse .

Astfel în perioada 01 martie - 16 mai, la cen-
trele judeţene/locale ale APIA se depun fără 
penalizări cererile unice de plată.

Cererile unice de plată pot �  depuse și după 
data de 16 mai 2016, în termen de 25 de zile 
calendaristice, cu o reducere de 1% pentru � e-
care zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar 
�  avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar 
�  fost depusă până la data de 16 mai, potrivit 
prevederilor art.13 alin. (1) din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014.

Solicitările depuse după data de 10 iunie 
2016 nu mai sunt admise la calcul, iar bene� -
ciarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de 
sprijin.

Și în Campania 2016, completarea declaraţiei 
de suprafaţă se realizează electronic folosind 
aplicaţia IPA Online.

Finalizarea și închiderea cererii unice de plată 

în IPA Online se face numai în centrele APIA, în 
prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu pri-
mirea cererii, după veri� carea acesteia și a mesa-
jelor din controlul parcelelor digitizate, precum și 
corectarea eventualelor probleme semnalate de 
către sistemul informatic.

Cererile unice de plată se depun la centrele 
județene APIA în cazul fermierilor care solicită 
o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agri-
col și la centrele locale în cazul fermierilor care 
solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 
hectare teren agricol.

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar 
dacă deţin suprafeţe de teren în diferite loca-
lităţi sau judeţe.

Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a re-
zervat pentru primirea cererii, este necesar ca 
fermierii să se prezinte la data și ora la care sunt 
programați.

Materialele de informare referitoare la Cam-
pania de primire a cererilor unice de plată pen-
tru anul 2016 sunt disponibile pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro .

Vă informăm că se eliberează adeverințele necesare pentru depunerea 
cererilor pentru subvenție de la APIA. 
Pentru depunerea cereilor pentru obținerea subvențiilor pe suprafață, 
la APIA trebuie să vă prezentați cu adeverința de la Primărie, copie 
după buletin (C,I),extras de cont bancar, 1 dosar cu șină.

Primăria Sântana

In considerarea cadrului legislativ în vi-
goare pe linie de evidenţă a persoanelor, 
cetăţeanului român îi revine obligaţia de 
a deţine un act de identitate valabil, drept 
pentru care, titularul va solicita Serviciului 
local de evidenţă a persoanelor de la locul 
de domiciliu, eliberarea unui nou document:

- cu minim 15 zile și maxim 180 de zile îna-
inte de expirarea termenului de valabilitate 
al actului de identitate; respectiv în termen 
de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, 
in cazul eliberării primului act de identitate 
ori, ca urmare a producerii unor modi� cări 
privind schimbarea numelui, schimbarea 
domiciliului, pierdere, etc.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru 
a veri� ca periodic termenul de valabilitate 
al actelor de identitate, în vederea evitării 
situaţiilor neplăcute în care pot deveni con-
travenienţi la prevederile legii și sancţionaţi 
contravenţional cu amendă cuprinsă între 
40 lei și 80 lei

Documentele, pe care cetăţenii trebuie 
să le prezinte în susţinerea cererii pentru 

eliberarea actului de identitate:
- cererea tip pentru eliberarea actului de 

identitate;
-certi� catul de naștere al solicitantului și 

ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, 
original și copie;

- certi� catul de căsătorie/hotărârea de 
divorţ de� nitivă și irevocabilă/certi� catul 
de deces al soţului decedat, original și copie 
(după caz); - documentul cu care se face do-
vada adresei de domiciliu, original și copie;

-chitanţa reprezentând contravaloarea 
cărţii de identitate

-timbru extrajudiciar 
Persoanele care nu au posibilitatea de a 

prezenta toate documentele prevăzute de 
lege pentru eliberarea cărţii de identitate 
vor �  puse în legalitate cu cărţi de identitate 
provizorii.

Primăria Sântana

Informații
Cu privire la cărțile de identitate

In atentia fermierilor care urmeaza sa � e programati 
la APIA in perioada imediat urmatoare!

Având în vedere volumul mare de muncă din această perioadă, rugăm 
toţi fermierii care urmează să depună la APIA declaraţia de suprafaţă a 
terenurilor în vederea completării dosarelor pentru subvenţie pe anul 
2016, să se prezinte  înainte cu minim 2 zile lucrătoare la Biroul Agri-
col în vederea  eliberării  adeverinţei  necesare.

Multumim pentru colaborare!
Compartimentul Registrului  Agricol

Spre informare
Stimaţi cetăţeni,

Pentru prevenirea unor fapte de înșe-
lăciune și tâlhărie, vă aducem la cunoș-
tinţă că pe raza orașului este interzisă 
orice formă de comerţ ambulant fără 
avizul primăriei.

Prin urmare, vă rugăm să semnalaţi 

la poliţia orașului- tel. 0257/ 462 119- 
prezenţa oricărui cumpărător de pene, 
mobilă, etc, oricărui vânzător de măr-
furi, prestator de servicii sau colector 
de bani în scopuri umanitare. 

Primăria Sântana
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În aplauzele unei săli arhi-pline şi-au 
dat concursul următoarele formaţii şi 
interpreţii: Orchestra de tineret a ans-
amblului Busuiocul, care a acompaniat şi 
concurenţii, formaţia de dansuri populare 
,,Junii moţilor” a şcolii din Satul Nou Sân-
tana, ”Sânzâienele”, a şcolii germane Sân-
tana, juniorii ansamblului Busuiocul, grupul 

vocal ,,Flori de busuioc”, dans latino-sportiv 
cu Muscă Neamţ Nicol şi Vilagoş Mihnea, 
Roman Eduard la vioara şi formaţia de 
chitarişti, instruiţi de domnul Ciordaş Ioan. 
Invitaţi speciali în spectacol au fost Viorica 
Mănăstire, Radu Vand , Paula Paşca,Ionut 
Guver şi Lele Crăciunescu.

Inspector principal, Rozalia Paşca

Floricele din Sântana, ediţia aXV-a , 2016

,,Nunta în Sântana de altădată”

Munca de cercetare se va � naliza cu o car-
te în care vom descrie pe larg informaţiile 
primite de la persoanele în vârstă, cu care 
am vorbit despre tradiţiile locale. Pentru a 

cuprinde cât mai multe informaţii, în acest 
fel, avem rugamintea,ca persoanele care de-
ţin fotogra� i, obiecte sau informaţii despre 
tradiţiile locale și noi nu am ajuns să vor-
bim cu dânșii să ne contacteze la primăria 
orașului Sântana. Suntem sprijiniţi în acest 
proiect de Doamna Doctor în etnogra� e și 
folclor, Rodica Colta, de la Centrul Cultural 
Judeţean Arad, care a fost prezentă la inau-
gurarea expoziţiei și care ne-a felicitat pen-
tru iniţiativă.

Inspector principal Rozalia Pașca

....Știați 
că....

Anul acesta se împlinesc 
145 de ani de la constru-
irea gării din Sântana, 6 
ani mai târziu � ind dată 
în folosinţă calea ferată 
Arad- Sântana- Pâncota.

Curăţătorie perne
Atunci când au primit aprobarea pentru a-și instala rulota 

de curăţat perne, nimănui nu i-a trecut prin cap succesul de 
care se va bucura această activitate. Mai � rav în primele zile, 
curăţătoria de perne a fost ulterior asaltată de cetăţeni, în 
unele perioade formându-se cozi de 5-7 persoane. Venituri-
le primăriei nu au fost de neglijat, însă adevărații câștigători 
au fost cetăţenii.

În atenția cetățenilor
Aducem la cunostinta cetatenilor ca Guvernul a prelungit  

până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii 
pot plăti impozitul/taxa pe clădiri, pe teren și pe mijloacele 
de transport și pot bene� cia  de boni� cația de 10 % persoa-
ne � zice si respectiv 5 %   persoane juridice ,pentru plata 
integrală a acestor obligații astfel primul termen de plată a 
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, re-
spectiv impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport se 
prelungește de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

De asemenea, a fost prelungit de la 31 martie 2016 la 31 
mai 2016, termenul până la care persoanele � zice și juridice 
care dețin mijloace de transport radiate din circulație până 
la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație în 
acest sens, însoțită de documente justi� cative, la comparti-
mentele de specialitate ale autorităților locale.

O altă modi� care vizează prelungirea cu două luni, de la 
31 martie 2016 la 31 mai 2016, a termenului până la care 
persoanele � zice care au în proprietate clădiri cu destinație 
mixtă sau nerezidențială pot depune declarația privind 
destinația clădirii. Tot cu două luni, până la 31 mai 2016 
se prelungește și termenul până la care persoanele juridice 
pot depune declarația privind clădirile pe care le dețineau 
în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și 
valoarea impozabilă a acestora.

Măsura va �  inclusă într-o Ordonanța de Urgență  care va 
intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul O� -
cial

Primăria Sântana


