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SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Altfel  de valori

În acest număr al publicației locale vă aducem în prim plan cea mai cunos-
cută și reprezentativă interpretă sântăneană, nimeni alta decât Paula Pașca, 
în același timp, nu doar interpretă, ci și căutătoare și promotoare de folclor 
autentic românesc. O interpretă recunoscută la nivel național și nu numai!

”Kirchweih” la Sântana

La sfârșitul săptămânii de după 
data de 26.08.16, ziua în care, con-
form calendarului romano-catolic, se 
sărbătoresc s� nții Joachim și Anna, 
mai precis pe 30 / 31.07.16, comu-
nitatea romano-catolică a sărbătorit 
pentru a 148 –a oară s� nțirea bisericii 
Sfânta Anna din orașul Sântana.

În sunete de fanfară, care de această 
dată au fost oferite de formația din 
Recaș, județul Timiș, tinerii participanți 
la această ediție a evenimentului au pro-
cedat invitarea oaspeților și a localni-
cilor. De această dată, tradiționala cină 
oferită de organizatori (ediția 3), a avut 
parte de un real succes, mai ales datorită 
reprezentației fanfarei de tineret „Lam-
bert Steiner” din localitate. 

În 01.08.2016 – Pacul Katherina 
Ackermann a găzduit o frumoasă 
seara interculturală cu participarea a 
două fanfare, Busuiocul și corul ger-
man al bisericii catolice „Sfânta Ana”.

 Evenimentul a început cu o sluj-
bă ecumenică a strămoșilor care au 

construit Sântana, în faţa statuii Sf. 
Treimi. Au participat preotii: Crai-
nic Ioan, Radulescu Nicolae, Crai-
nic Adrian, Pam� loiu Liviu, Ștefănut 
Adrian, Bariak Ladislau și pastorul 
bisericii penticostale Filadel� a, dom-
nul Ardeu Aurel.
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-Care a fost începutul tău în mu-
zică?

-Prima apariţie pe scena am avut-
o la 4 ani, la concursul Tip Top Mi-
nitop unde am obţinut locul I.

-Ai fost in� uenţată de părinţi, 
de cariera tatălui?

-Da, am fost in� uenţată de cari-
era părinţilor, în special de mama 
mea, care mi-a cântat de mică.

-Cântatul este deja o profesie 
pentru tine?

-Da, deși am terminat faculta-
tea de limbi străine, nu am ales să 

profesez, am ales să continui cu 
muzica.

-Ce ai �  făcut daca nu cântai?
-Probabil sport sau actorie...
-Iţi mai amintești prima urcare 

pe scenă?
-Având 4 ani, nu-mi amintesc, 

doar din spusele mamei.
-Cum de� nești succesul în muzi-

că?
-Consider că mai am de muncit până 

la apogeul carierei mele, însă aprecie-
rea publicului o observ   la spectacole 
sau evenimente

„Seara interculturală”
O  e d i ț i e  d e  s u c c e s
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De vorbă cu interpreta 
Paula Pașca
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Experiența Erasmus +

Pentru a desfășura un învățământ 
de calitate, cadrele didactice de 
la Liceul Tehnologic Ștefan Hell, 
Sântana, s-au implicat în proiectul 
european de mobilitate în dome-
niul educației școlare, Erasmus +, 
Dezvoltare profesională prin co-
nectare europeană.

În cadrul acestui proiect, în  pe-

rioada 25.07 – 30.07.2016 ca pro-
fesor pentru învățământ primar 
la Liceul Tehnologic Ștefan Hell 
am urmat cursul Grand Tour en 
Europe: creativite, innovation, 
citoyennete active et dialogue in-
terculturel, curs ce a avut loc în 
Paris, Franța.
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Pentru PREVENIREA FURTURILOR DE ANIMALE, 
Inspectoratul de Poliție Județean Arad 

 vă recomandă: 
•Duceți animalele la pășunat împreună cu ceilalți săteni și asigurați prin 

rotație paza acestora, iar dacă aveți posibilitatea, angajați o persoană cunoscu-
tă și serioasă pentru a face acest lucru.
•În timpul nopții, încuiați (cu lacăte, zăvoare etc.) ușile grajdurilor sau ane-

xelor gospodărești unde țineți animalele și păsările. Atenție! Câinii de pază vă 
pot scuti de multe neplăceri. 
•Animalele lăsate nesupravegheate pe pășuni, izlazuri sau pe marginea dru-

mului, constituie o pradă ușoară pentru hoți. Nu le oferiți hoților această posi-
bilitate!

Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 
sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

1 din 4 furturi din locuințe 
este favorizat de neglijența proprietarilor!!!!
Pentru PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE, 

Inspectoratul de Poliție Județean Arad vă recomandă
•Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor și băilor și 

încuiați toate ușile exterioare cu cheia.   
•Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supraveghe-

ze locuința, procedați la fel și dvs. când aceștia sunt plecați.
•În cazul în care la ușa dvs. se prezintă persoane care vând sau cumpără dife-

rite produse, evitați-le. În niciun caz nu le permiteți accesul în locuință sau în 
curtea casei. 
•Nu faceți publică plecarea dvs. de acasă pe rețelele de socializare (Face-

book). 
Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 

sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

Pentru PREVENIREA FURTURILOR, 
Inspectoratul de Poliție Județean Arad 

vă recomandă
•Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor și băilor și 

încuiați toate ușile exterioare cu cheia.   
•În timpul nopții, încuiați (cu lacăte, zăvoare etc.) ușile anexelor gospodărești.
•Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supraveghe-

ze locuința, procedați la fel și dvs. când aceștia sunt plecați.
•Nu permiteți accesul în locuința dvs. persoanelor necunoscute, indiferent de 

motivul invocat! Verifi cările companiilor de furnizare apă, gaz, energie electri-
că sunt anunțate în prealabil de către administrator sau prin afi șare pe ușa imo-
bilului.
•Nu faceți publică plecarea dvs. de acasă pe rețelele de socializare (Face-

book). 
•Evitați discuțiile despre bunurile de valoare (sumele de bani) pe care le 

dețineți în locuință.
Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 

sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 
JUDEȚEAN ARAD VĂ RECOMANDĂ:

Sfânta Maria, una dintre cele mai 
mari sărbători ale creștinătății

-15 august- Am sărbătorit„ Sfânta Maria Mare”
( Adormirea Maicii Domnului)

În � ecare an, în 15 august, creș-
tinii ortodocși și cei catolici ser-
bează una dintre cele mai mari 
sărbători ale bisericii creștine, 
Adormirea Maicii Domnului, cu-
noscută în popor ca Sfânta Maria 
Mare sau Sântămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului este considerată și săr-
bătoarea care desparte lunile de 
vară de cele de iarnă iar în această 
zi se sărbătorește și Ziua Marinei 
deoarece Maica Domnului este 
considerată ocrotitoarea marina-
rilor.

Adormirea Maicii Domnului este 
sărbătoarea în amintirea zilei în 
care Fecioara Maria și-a dat ob-
ștescul sfârșit iar informaţii despre 
această sărbătoare nu se găsesc în 
S� ntele Evanghelii, decât în tradi-
ţia Bisericii.

A primit vestea morții sale de la 
un înger

În scrierile părinţilor orientali se 
spune că Maica Domnului a fost 
înștiinţată printr-un înger de mu-
tarea ei din această viaţă. De ase-

menea, se spune că apostolii a� aţi 
în acel moment în zone diferite ale 
lumii au fost aduși pe nori pentru a 
�  prezenţi la acest eveniment. De-
oarece Apostolul Toma nu a putut 
�  prezent la înmormântare, când 
a ajuns după 3 zile acesta a cerut 
să � e deschis mormântul pentru a 
putea săruta mâinile Născătoarei, 
dar intrând el a găsit mormântul 
gol. 

De-a lungul timpului în cuvântă-
rile Părinţilor Bisericii s-a a� rmat 
faptul că Fecioara Maria a fost în-
viată de Fiul Său și luată cu trupul 
în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spu-
ne că după ce și-a săvârșit misiu-
nea apostolică ce i-a fost încredin-
ţată, de a duce credinţa pe Muntele 
Athos, Maica Domnului dorea să 
se mute la Fiul Său. Această cerere 
i-a fost îndeplinită și astfel a fost 
săvârșită și dorinţa creștinilor ca 
trupul Maicii Domnului să nu � e 
supus puteziciunii și să � e luat la 
cer.

Nasterea Maicii Domnului este 
prima mare sarbatoare din cursul 
anului bisericesc care a inceput la 
1 septembrie. Ea  este praznuita pe 
data de 8 septembrie. Sfanta Scrip-
tura nu ne relateaza acest eveni-
ment. Insa, scrierile apocrife ofera 
foarte multe amanunte despre ori-
ginea si copilaria Fecioarei Maria. 
Cea mai importanta sursa in acest 
sens, o reprezinta Protoevanghelia 
lui Iacov, o lucrare iudeo-crestina 
din sec. al II-lea. Fragmentul refe-
ritor la Fecioara Maria a fost scris 
in jurul anului 140. Desi nu este 
considerata o scriere canonica, in-
formatiile oferite pot �  considerate 
veridice, cu rezervele de rigoare.

Praznicul liturgic
 al Nasterii Maicii Domnului

Sarbatoarea Nasterii Maicii Dom-
nului exista si la coptii egipteni si la 
iacobitii sirieni separati de Biserica 
Ortodoxa dupa Sinodul al patrulea 
ecumenic. Avand in vedere ca aces-
tia n-au imprumutat mai nimic de 
la ortodocsi dupa despartirea lor de 
Biserica Ecumenica, inseamna ca 
sarbatoarea respectiva era deja in 
uz si la ei inainte de aceasta despar-
tire. Deci,  inceputul ei trebuie pus 

intre Sinodul III ecumenic (431) si 
Sinodul IV ecumenic (451).

In Apus, sarbatoarea este adopta-
ta in timpul papei Serghie I (687-
701). In sec. al VI-lea, Sf. Roman 
Melodul a compus Condacul si 
Icosul acestui praznic, iar in sec 
al VIII-lea, Sf. Ioan Damaschin a 
alcatuit Canonul ce se canta la sluj-
ba Utreniei. Data de 8 septembrie 
aleasa pentru praznuire reprezinta 
ziua s� ntirii unei biserici dedicate 
Fecioarei Maria, construita la Ie-
rusalim de catre imparateasa Eu-
doxia la inceputul sec. al V-lea.

Maica Domnului
 in Calendarul popular

Sarbatoarea Nasterii Maicii Dom-
nului marcheaza hotarul astrono-
mic dintre vara si toamna. Batranii 
spun ca in aceasta zi randunelele 
pleaca spre zonele calde, insectele 
incep sa se ascunda in pamant, iar 
frigul isi face simtita prezenta.  Este 
vremea in care se desfasoara diferi-
te targuri si iarmaroace. Din aceasta 
zi se incep unele activitati practice 
speci� ce: culegerea unor fructe si 
plante medicinale, batutul nucilor, 
recoltarea ogoarelor, culesul viilor, 
semanatul cerealelor de toamna.

-8 septembrie- Sărbătorim „Sfânta Maria Mică”
(Nașterea Maicii Domnului)

tarea ei din această viaţă. De ase-

Cu ocazia sărbătoarii S� ntei Marii, 
urăm tuturor celor care sărbătoresc cu 
această ocazie onomastica, La Mulți 
Ani, multă bucurie și fericire alături 
de cei dragi!

Ne rugăm la Sfânta Fecioară să aibă 
în pază Orașul Sântana, comunitatea 
noastră locală, să ne vegheze viața, 
pentru ca toată lumea să poată trăi 
frumos pe acest pământ, în pace și 
bună înțelegere!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local
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Doamna Orodean Ileana este născu-
tă în comuna Abrămuţi, jud. Bihor în 
24 iulie 1954. A urmat școala generală 
în localitatea natală, iar din anul 1969, 
școala la Oradea.

Prin căsătoria cu Orodean Dumitru 
devine cetăţean al orașului Sântana.

În perioada 1983-2014 a lucrat la Lice-
ul Tehnologic Sântana ca administrator, 
de unde s-a și pensionat.

În prezent lucrează la SC PRIMVEST 
CONSULT SRL Sântana ca și funcţio-
nar economic.

Este membră PNL Sântana din anul 
1997, iar de la alegerile locale din 2008, 
2012 și 2016 este pe lista de consilieri 
PNL. Legat de acest eveniment, doamna 

Orodean ne-a declarat: „Vreau să con-
tribui la gestionarea e� cientă a bugetu-
lui local în așa fel încât să mă asigur că 
banii dumneavoastră vor �  cheltuiţi în 
interesul cetăţeanului.”

Începând cu dată de 17.08.2016 a înce-
put distribuirea produselor alimentare 
la nivelul orașului Sântana. 

Cei care vor primi aceste alimente sunt 
pensionarii a căror pensii sunt până la 
450 lei,bene� ciarii de pensii de urmaș 
sau alte tipuri de pensii,persoanele cu 
handicap grav și accentuat,șomerii și 
persoanele asistate social(bene� ciarii 
de venit minim garantat și alocaţie pen-
tru susţinerea familiei). 

În Sântana 1277 persoane sunt incluse 
pe listele celor care bene� ciază de aceste 
ajutoare alimentare. 

Fiecare bene� ciar v-a primi 2 cutii am-
balate. 

O cutie conţine: 
-făină albă de grâu-1 kg 

-mălai -2 kg 
-paste făinoase(0,400 gr) -1 buc 

-ulei -1 litru 

-zahăr -1 kg 
-conseva carne de vită(0,300 gr) -1 buc 
-conservă pateu porc(0,200 gr) -1 buc 

-orez -1 kg 
-conservă pastă tomate(0,400 gr) -1 buc 

-fasole boabe(0,500gr) -1 buc 
Persoanele care se încadrează în aceste 

categorii de bene� ciari și nu se regăsesc 
în aceste liste sunt rugate să se adre-
seze Casei Judeţene de Pensii Arad(în 
cazul pensionarilor)Direcţiei Genera-
le pentru Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Arad(în cazul persoanelor cu 
handicap)sau Agentiei Judetene pentru 
Ocuparea Forţei de muncă Arad( în ca-
zul șomerilor). 

Distribuirea alimentelor se face în � e-
care zi lucrătoare între orele 9.00-14.00 
la Sediul Pompieri din str.Muncii nr.89.

 Isp. Asistență Socială. Mariana Gale

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

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

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în ședinţă or-

dinară în data de 13.07.2016 , având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului burselor 
școlare pentru semestrul II a anului școlar 2015-2016;

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

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului 
Sântana la proiectul “O nouă viziune - o viaţă mai bună!” din ca-
drul Programului Operaţional Capital Uman, Axa 4: incluziunea 
sociala si combaterea saraciei, obiectiv tematic 9: promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, prioritatea de investiţii 9.II – integrarea socio-eco-
nomică a comunităţilor marginalizate, cum ar �  romii, obiecti-
vul speci� c 4.1.:“Reducerea numărului de persoane a� ate în risc 
de sărăcie și excluziune socială din comunităţile marginalizate 
în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin im-
plementarea de măsuri integrate” ;

4. Proiect de hotărâre privind modi� carea actului constitutiv și 
statutului  Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară Apă Canali-
zare judeţul Arad,  la care  orașul Sântana este membru asociat;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional  nr. 2 
la actul constitutiv  al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Arad, actului 
constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Arad, actului adiţi-
onal nr. 3 la statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Arad și sta-
tutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a  deșeurilor judeţul Arad;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii  și 
de organizare a aparatului de specialitate al primarului din ca-
drul primăriei orașului sântana pentru anul 2016;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de amplasa-
ment  și delimitare a imobilului cu propunerea de actualizare 
informaţii cadastrale, înscriere construcţie și modi� care supra-
faţă  pentru imobilul situat în Sântana str. Păcii nr 67, evidenţiat 
în C.F. nr. 304082  Sântana; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea  actului  aditional la 
contractul nr. 4511/01.06.2007 privind delegarea gestiunii ser-
viciului public de salubrizare a orasului santana prin concesiu-
ne;

9. Proiect de hotărâre privind recti� carea  bugetului local al 
orașului Sântana   pentru anul 2016;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 
organizare și funcţionare a Consiliului Local Sântana pentru 
mandatul 2016- 2020;

11. Prezentarea Deciziei nr. 1244/02.06.2016 a Curţii de Con-
turi a României – Camera de Conturi Arad;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 
39/01.02.2016 și a HCL nr. 112/19.05.2016;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă și/sau reprezentare 
pentru anul 2016;

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modi� cării criteriilor  
pentru  acordarea de  ajutoare  de urgenţă pentru persoanele 
care se a� ă în situaţii de necesitate sau alte situaţii deosebite.

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

DISTRIBUIREA ALIMENTELOR 
DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL 

 AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE

Schimbare de consilieri PNL 
Orodean Ileana

Camera de Comerţ, Industrie și Agri-
cultură a judeţului Arad are plăcerea 
de a vă invita să participaţi, în perioa-
da 8-11 septembrie 2016, la Expo Arad, 
la cea de-a XXVII-a ediţie a târgului 
AGROMALIM, eveniment internaţio-
nal de agricultură, industrie alimentară, 
ambalaje și Expoziţie de Animale.

Ediţia din 2016 adună la Arad expo-
zanţi din șapte ţări, numeroase posibili-
tăţi de afaceri și o gamă variată de ofer-
te și servicii din domeniu. Evenimentul 

este, cu siguranţă, un punct de interes și 
pentru fermierii din zona Sântana.

Noutatea din acest an o reprezintă or-
ganizarea de demonstraţii în câmp a 
producătorilor de utilaje agricole. 

În atenția fermierilor 
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Cursul a fost conceput 
pentru profesori, învățători, edu-
catori, formatori care au dorit să-ți 
actualizeze și să-ți îmbunătățească 
profesia lor, printr-o săptămână de 
studiu și de experimentare a unei 
metode de predare e� cientă, baza-

tă pe cercetare, acțiune și formare. 
Cursul s-a axat pe întâlniri teoretice, 
vizite, seminarii și activități practice 
și a urmărit: metode de predare ino-
vative pentru dialogul intercultural 
și participarea bazată pe o abordare 
trans- sectorială; inovația și creati-

vitatea pentru a asigura e� cacitatea 
triunghiului cunoașterii (educație, 
cercetare, inovare); exprimarea 
cetățeniei active; promovarea și cre-
area de parteneriate de învățare în-
tre școli. 

Am pornit cu impresia că bariera 
de limbă este mereu un impedi-
ment în a-ţi face prieteni adevăraţi 
de altă naţionalitate, însă lucruri-
le nu s-au întâmplat deloc așa, am 
învăţat puţin din cultura fiecărui 
cadru didactic cu care am intrat în 
contact.

Proiectul Erasmus +  mi-a oferit 
informații pentru noi practici și 
strategii și oportunitatea de a dez-
volta noi parteneriate educaționale.

În urma acestui curs am reușit să 
pun la punct un proiect de parte-
neriat educațional împreună cu 
învățătoarea Francesca Terreni de 

la Școala Primară Sant Erminio din 
Perugia, Italia, iar din septembrie 
vom avea activități în care vor fi 
implicați deopotrivă elevii români 
și italieni. La finalul proiectului de 
parteneriat ne-ar plăcea să avem 
parte de o întâlnire între elevii ce-
lor două clase în Perugia, Italia, ca 
o mică răsplată pentru implicarea 
elevilor în activități. 

Faptul că am avut oportunitatea 
de a participa la acest curs, alături 
de anumite cadre didactice, de a 
face ceva împreună, de a schimba 
gânduri, impresii, exemple de bună 
practică, de a cunoaște noi oameni 
și culturi, de a lega prietenii, de a-mi 
îmbunătăți abilitățile lingvistice și 
îndemânările practice, reprezintă 
un mare câștig atât pentru mine cât 
și pentru generațiile mele viitoare.

 Prof. înv. primar Rotar Nicoleta

Încă de la  deschiderea 
evenimentului aceşti tineri talentaţi 
au reuşit să încănte publicul auditor. 
Tot în incinta școlii „Stefan Hell” - 
secția germană, a avut loc o prezetare 
a așa numitelor „cântece de vatră”, 
oferită de profesorul de muzică An-
ton Bleizi� er din Freiburg, Gemania. 
În încheierea prezetării, auditorii 
acompaniați de acordeonul domnu-
lui Bleizi� er au interpretat un „cân-
tec de vatră” dedicat orașului Sân-
tana, compus de însuși acesta.

În ziua de duminică tineretul par-
ticipant condus de prima pereche 
formată din Patricia Galiș și Eugen 

Rogojan, îmbrăcat în port popu-
lar german speci� c orașului Sân-
tana, a de� lat spre biserica „Sfânta 
Anna” din oraș. Slujba religioasă 
a fost o� ciată de preotul Peter Zil-
lich venit din orașul Weiden, Ger-
mania, împreună cu preotul paroh 
dl. Ladislau Bariak. Prin tradiționala 
cuvântare rostită de Eugen Rogojan 
cu prilejul s� nțiirii rozmarinului 
împodobit, autoarea acesteia, Katha-
rina Hell din orașul Heilbronn, Ger-
mania, ține să mulțumească tuturor 
participanților de altă confesiune 
care prin participarea lor de-alung-
ul anilor au făcut posibil că această 

tradiție să poată �  păstrată.
La serbarea laică, ținută în mod 

tradițional în fața căminului cultural 
”Lambert Steiner”, au fost rostite de 
asemenea cuvântări, s-a dansat pe 
muzică tradițional germană, au fost 
extrase tombole  și a fost licitat roz-
marinul împodobit pentru perechea 
formată de Sonya Höniges si Ralf 
Raab care anul viitor vor conduce 
alaiul festiv. 

Prin balul de ”Kirchweih”, care a 
avut loc la ”Pizzeria Ristorante” din 
localitate, în zorii zilei de luni 01.08 
s-a încheiat partea tradiţională a eve-
nimentului.

Reinholz Martin

”Kirchweih” la Sântana

Experiența Erasmus +

> pag.1

> pag.1
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”Pentru o seară, Fanfara „Lam-
bert Steiner”, a primăriei din Sân-
tana, judeţul Arad, a readus în 
Băile Herculane ceva din vremu-
rile de altădată. Programul artistic, 
susţinut recent în Parcul Central a 
bucurat deopotrivă publicul şi tin-
erii artişti.” Așa a început relatarea 
evenimentului, publicatia on-line a 
județului Caraș Severin.

Recent, tinerii noștri artiști au fost 
invitaţi să cânte la Orşova, de Zilele 
Marinei. Fiind cazaţi în Băile Her-
culane, primăria oraşului i-a in-
vitat să cânte și în Parcul Central 
de aici. „Repertoriul nostrum cu-
prinde marşuri, polka, vals, cântece 
patriotice, muzică de � lm. Fanfara 
este singura formaţie regală, cu 

fanfară sunt primiţi înalţii dem-
nitari, fanfara e prezentă la marile 
evenimente. A venit multă lume să 
ne vadă şi mulţi oameni ne-au spus 
că ar vrea să aibă la Băile Hercu-
lane o fanfară care să cânte măcar 
duminica. Ne-am simţit bine, ne-

ar plăcea să revenim, am �  onoraţi 
să cântăm la zilele oraşului”, a de-
clarat profesorul Miculiţ, dirijorul 
corului. De altfel Dan Miculiţ, pro-
fesor la clasa de iniţiere fanfară a 
Şcolii Populare de Arte din Arad, 
vorbeşte cu mândrie despre fanfara 
a cărei istorie începe pe la 1870. 
Atunci, Lambert Steiner punea ba-
zele unei formaţii compusă exclusiv 
din nemţi, care deţineau „exclusi-
vitatea” etnică în Sântana. Sub ba-
gheta sa, fanfara a cântat la Casele 

Regale din Rusia, Suedia, Prusia şi 
Austro-Ungaria, Otto von Bismarck 
şi Franz Joseph s-au bucurat pe viu 
de muzica fanfarei ardelene. „La 
un moment dat, în Sântana erau 
trei fanfare. În � ecare vară, fanfara 
de copii, formată din vreo 100 de 
instrumetişti, pleca timp de trei luni 
cu vaporul pe oceanele lumnii. Aşa 
au ajuns să cânte în Africa, America 
de Nord şi America de Sud. ”Au in-
trat în Cartea Recordurilor pentru 
asta”, mai spune prof. Miculiţ.

Fanfara „Lambert Steiner”, 
la Băile Herculane

Din partea 
organozatorilor au fost 
prezenţi: d-nul Jolianu R 
presedintele Asociaţiei 
Valores și prof. Antoniu 
Bleizi� er și d-na Hellstern 
Marianne iar din partea 
primăriei d-na Sas Viorica 
și d-na Dobra Rodica – ad-
ministratorul orașului.

Unul dintre motivele pen-
tru care acest eveniment 
s-a desfășurat în parc a fost 
comemorarea a 90 de ani 
de la decwsul binefăcătoa-
rei Katherina Ackermann, 
cea care a donat banii pen-
tru construcţia Bisericii 
Catolice „Inima lui Iisus” 
din Comlăuș, a cimitirului 

catolic și fondatoare a par-
cului care astăzi îi poartă 
numele. 

 Pe scenă s-au desfășurat/
prezentat fanfara „Lam-
bert Steiner”  din Sânta-
na și fanfara Trostberger 
Blaskapelle din Germania, 
a cărui dirijor provine din 
comuna Șiria. Atmosfera a 
fost întreținută de ansam-
blul „Busuiocul” grupa 
mică și mare, și corul ger-
man.

Participanții au primit 
din partea primăriei și a 
asociației Valores câte o 
porție d emici și apă mine-
rală.

„Seara interculturală”
O ediție de succes

Altfel  de valori
De vorbă cu interpreta 

Paula Pașca
-Repertoriul 

tău are și piese originale. 
Cine le scrie? 

-Majoritatea textelor le com-
pune mama mea, iar liniile 
melodice le compun eu ală-
turi de soţul meu.

-Care este cel mai mare suc-
ces muzical al tău?

- Cu melodiile  “Azi e nunta 
mea măicuţă” și “Cine face le-
gile”, am devenit cunoscută în 
toată ţara.

-Ai avut ocazia să colabo-
rezi cu nume mari de pe sce-
na muzicală naţională?

-Colaborez cu mai multe 

ansambluri profesioniste și 
am cântat pe scenă alături de 
nume mari, orch. Naţională 
Transilvania, orch. Lăutarii, 
condusă de Nicolae Botgros, 
Gheorghe Zam� r, orch. Fraţii 
Ștefăneţ și mulţi alţii.

-Planuri de viitor?
-Lucrez la un nou album 

cu melodii cât mai frumoase 
pentru oamenii care ascultă 
muzica mea.

-Câteva cuvinte despre tine: 
unde te-ai născut, școala, că-
sătorie, hobby etc.

-Sântăneană’s Sântăneană,  
până în clasa a 8-a am fost ele-

vă la Școala Generală “Sfânta 
Ana”, am terminat liceul de 
Arte Sabin Dragoi, în paralel 
și Școala Populară de Arte și 
am terminat facultatea la Ti-
mișoara, pro� l LMA ( limbi 
moderne  aplicate).

De curând m-am căsătorit, 
iar cand avem timp liber, că-
lătorim.

> pag.1

> pag.1

 Miercuri 24.08.2016, a avut loc în cadrul 
Primăriei Orașului Sântana dezbaterea publi-
că privind delegarea serviciului public de salu-
brizare, ordinea de zi � ind următoarea:

- Studiu de oportunitate
- Regulamentul propriu de organizare și 

funcţionare a serviciului public de salubrizare 
din judeţul Arad

- Strategia de dezvoltare a serviciului de salu-
brizare în judeţul Arad

- Strategia de contractare a contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului public 
de salubrizare

- Documentaţia de atribuire         
 La dezbatere au participat o parte din con-

silierii locali ai orașului Sântana, colegi din 
Primărie, localnici interesaţi si nu în ultimul 

rând, o delegaţie din partea A.D.I. -  Sistem In-
tegrat de Gestionare a Deșeurilor Arad - care 
a prezentat modul în care se va face colecta-
rea deșeurilor și care vor �  obligaţii/ atribuţiile 
Primăriei Orașului Sântana în vederea aplică-
rii e� ciente a proiectului de colectare selectivă.

   Pe parcursul dezbaterii s-au adus în discu-
ţie modul de tarifare, preţul pe cap de locuitor, 
preţul pentru persoanele juridice, modul de 
licitare pentru operatorul de salubritate, aces-
tea � ind principalele teme ale dezbaterii care 
a avut loc.

 Vă aducem la cunoștinţă că toate documente-
le ce stau la baza acestui proiect se regasesc pe 
site-ul Primăriei Sântana, www.primariasanta-
na.ro, secţiunea Transparenţă decizională.

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND DELEGAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE
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TELECAN ELISAVETA

ZIMBROD MAGDALENA
DRĂGAN IOAN
MIŞCOI PETRU

GIURGIU LETIŢIA

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

Căsătoriile lunii iulie 2016
PUI DĂNUŢ ŞI PINTILIE ELENA-ANDREEA

BULC EMANUEL ŞI CIOARA ELENA
MOCUŢA LAURENŢIU-FLORIN ŞI BUDIU RAMONA-CĂTĂLINA

NEAG OVIDIU-COSMIN ŞI BĂLINEANU MIHAELA
ANCHEŞ FLAVIUS-IOAN ŞI DAVID IOANA-FLORENTINA

SĂRĂCUŢ GABRIEL-IOSIF ŞI BLĂGĂU IOANA-ALEXANDRA
VAND RADU-IOAN ŞI MĂNĂSTIRE VIORICA-ANA

COVACI CORNEL ŞI SLAVOACĂ VICTORIA
MĂCIAN ALIN-DIMITRIE ŞI BUDEA ANCUŢA-MARIANA

GROO HARALD ŞI GAVRILĂ ALEXANDRA
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

Spre informarea cetățenilor!
Toți agricultorii care 

utilizează  pentru diverse 
stropiri substanțe � tosani-
tare au obligația de a ține 
evidența acestor acțiuni pe 
o perioadă de trei ani. 

Evidența substanțelor 
folosite, precum și a 
acțiunilor de stropire 
se înscrie într-un regis-
tru special care cuprinde 
toate tratamentele folosite 

în activitatea agricolă 
desfășurată.

Pentru evitarea unor 
sancțiuni ulterioare nu 
neglijați să completați 
modelele de acte ce tre-
buie întocmite în vederea 
asigurării și arhivării reg-
istrelor de evidență a aces-
tor tratamente � tosanitare!

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care 
au înțeles că plata taxelor și impozitelor lo-
cale reprezintă o obligativitate stabilită prin 
legislație națională. 

Știm că este di� cil pentru multă lume să 
reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale locale, 
dar dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor 
datorate se cumulează dobânzi și penalități de 
întârziere, toate acestea ne� ind stabilite de noi, 
ci prin cadrul legislativ național. 

Totodată, dorim să reamintim cetăţenilor 
noştri, care au achitat, în prima parte a anului, 
taxa de salubritate, că aceasta a fost încasată nu-
mai până la concurenţa lunii mai, motiv pentru 
care le aducem la cunoştinţă că diferenţa de 
taxă de salubritate poate �  achitată la ghişeele 
Serviciului de Taxe şi Impozite locale din cadrul 
Primăriei Sântana, zilnic între orele 800-1600, 
iar vinerea între orele 8:00-14:00.

Primăria Sântana

Mulțumim pentru plata 
taxelor și impozitelor locale!

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  VĂ INFORMEAZĂ:
  Dacă până acum doar părinţii care plecau la 

muncă în străinătate cu un contract de muncă  
aveau obligativitatea să anunţe autorităţile 
cu cine îşi lasă copilul, de acum toţi cei care 
muncesc în alte ţări trebuie să o facă. Părinții 
sunt obligaţi să anunţe serviciul public de 
asistenţă socială al Primăriei, cu cel puţin 40 
de zile înainte de plecare şi să desemneze o 
persoană care se va ocupa de copii.
„Notifi carea va conţine, în mod obligato-

riu, desemnarea persoanei care se ocupă de 
întreţinerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor sau tutorelui, după caz. Confi rmarea 
persoanei în întreţinerea căreia va rămâne co-
pilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
 Persoana desemnată trebuie să facă parte din 

familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să 
îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile 
morale necesare creşterii şi îngrijirii unui co-
pil”, se arată în Legea 257/2013 pentru modi-
fi carea şi completarea Legii 272/2004 privind 
protecţia și promovarea drepturilor copilului.
Persoana căreia urmează să îi fi e delegată 

autoritatea părintească îşi dă acordul per-
sonal, în faţa instanţei, iar cererea de del-
egare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti 
va fi  soluţionată în trei zile de la depunerea 
acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea 
expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se 
deleagă şi perioada pentru care are loc del-
egarea, dar nu mai lungă de un an.

Primăria Sântana

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SÂNTANA 

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 identitate a căror valabili-
tate expiră au obligaţia de a solicita eliberarea 
unui nou document, înainte cu maxim 180 zile 
şi minim 15 zile înainte de expirarea acestuia.

Spre informare:

Având în vedere situaţiile neplăcute din anii 
anteriori, primăria oraşului în colaborare cu 
producătorii agricoli şi cu sprijinul poliţiei 
oraşului, desfăşoară acţiuni de pază a culturilor 
agricole.

Sunt implicate mai multe echipaje formate 
din gardienii publici, angajaţi ai � rmei de pază 
Piroş Security şi un echipaj mixt alcătuit din 
gardieni şi poliţie.

Acţiunea se dovedeşte a �  utilă, întrucât deja 
au fost depistate câteva persoane ce au sustras 
porumb de pe câmp.

Culturile sunt păzite!

Înperioada 6-7 august 2016, a 
avut  loc deschiderea temporară 
a punctului de frontier Granic-
eri- Elek, eveniment organizat 
cu ocazia sărbătoririi ,,Întâl-
nirii mondiale din Elek, editia 
a-XIII-a”şi în data de 7 august, 
organizarea ,,Festivalului Bu-

jorii Grăniceriului”. Primăria 
Oraşului Sântana ,a răspuns 
invitaţiei de a participa la aceste 
evenimente astfel, în data de 6 
august,o delegaţie formată din 
conducerea primariei, a partic-
ipat la Elek la slujba religioasă 
susţinută la Biserica Romano-

Catolică, la depuneri de coro-
ane la Monumentul Naţionalal 
germanilor exilaţi şi au vizitat  
casa germanilorşi a românilor 
din Elek. Duminică 7 august, 
ansamblul folcloric Busuiocul 
a participat la spectacolul fol-
cloric susţinut în Elek şi la Fes-
tivalul ,,Bujorii Grănicerului”, 
susţinut în Grăniceri.

Ansamblul „Busuiocul” la Elek
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Anunțuri
PFA. MARMOGRAND SÂNTANA, 

STR. PĂCII, NR.5
EXECUTĂ MONUMENTE FUNERARE DIN

GRANIT NEGRU, GRI ÎNCHIS,
 GRI DESCHIS, MARONIU, 

MARMURĂ DE RUȘCHIȚA, MOZAIC, 
BORFURI ȘI CAPACE, 
PLACĂRI CU GRANIT

LA PREȚURI DE PRODUCĂTOR
INFORMAȚII LA TELEFON

0745-5977-432,    0741-075-211

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 
JUDEȚEAN ARAD VĂ RECOMANDĂ:
În cazul în care primești apeluri telefonice, de la 
persoane care pretind că sunt reprezentanți ai 

unor instituții/companii sau care vă sună
 în numele unei rude/cunoștințe, prin care:

1. Ți se solicită informații confi dențiale pentru anumite verifi cări în baze-
le de date sau pentru că ai câștigat un premiu:
- Să te asiguri că ai participat la un astfel de concurs cu premii și să ceri mai 

multe informații cu privire la evenimentul în urma căruia ai fi  putut câștiga 
premiul respectiv.
- Să NU comunici datele personale precum CNP-ul, seria și numărul de bu-

letin, conturi bancare, etc.
2. Ești anunțat că o rudă sau o persoană cunoscută a avut un accident și 

esti rugat să depui o sumă de bani pentru ca persoana în cauză să nu aibă 
probleme cu legea:
- NU trimiți bani persoanelor necunoscute, înainte de a verifi ca dacă acci-

dentul este real!
3. Ți se solicită cumpărarea de cartele preplătite, sau ești rugat să faci o 

plată bancară pentru a intra în posesia unui premiu:
- NU faci plăți către persoane pe care le cunoști doar prin intermediul tele-

fonului!

Nu te lăsa păcălit!!!!
Sună la 112 și anunță poliția 

în cazul în care ești contactat de astfel de persoane!

Să avem grijă de propriile animale
Rugăm cetățenii orașului să se în-

grijească de propriile animale de 
companie și să le ofere condițiile 
necesare. Cei care nu își vor ține 
animalele de companie acasă, iar 
acestea vor fi găsite pe stradă, sunt 
pasibili de amenzi.

 ”Animalul de companie este al 
tău, nu al orașului Sântana!” Spe-
răm ca prin responsabilizarea fiecă-
rui cetățean din Sântana și Caporal 
Alexa să rezolvăm problema câinilor 

vagabonzi și a siguranței publice pe 
străzi.

Primăria Sântana

Atenționăm cetățenii că în contai-
nerele de care dispun pentru aduna-
rea gunoiului nu au voie să depozite-
ze rumeguș, cenușă, crengi, coceni, 

iarbă etc, deoarece societatea de sa-
lubrizare care colectează gunoiul din 
aceste containere nu le va mai ridica 
gunoiul fi indcă astfel de deșeuri nu 
sunt primite la groapa de gunoi auto-
rizată din județul Arad.

Primăria Sântana

Mare
 atenție!

Emilia Isabela Duicu s-a născut 
în 2 august 1965 în Sântana și s-a 
stins din viață în ziua a 11-a a 
aceleași luni de vară în anul 2016. 

A urmat cariera mamei sale, cea 
de educatoare, absolvind cursu-
rile Universităţii Aurel Vlaicu din 
Arad, specializarea „pedagogia 
învăţământului şcolar şi preşcolar”.

Membră a PNL Sântana, aceasta 
este aleasă consilier local din anul 
2012, � ind o persoană cunoscută 
în viaţa politică din oraşul nostru.

La moartea ei s-a spus adesea că 

viața ei a fost prea scurtă și plecarea 
ei prea timpurie. Cu toate că plec-
area ei ar �  fost timpurie indife-
rent de ziua în care s-ar �  întâm-
plat, cei 51 de ani de viață care i-au 
fost îngăduiți au fost plini. A trăit 
împreună cu cei dragi ei mai multe 
vieți, internalizând � ecare bucurie 
și tristețe simțită de � ul ei, de soțul 
ei, de copiii pe care întâmplarea i-a 
dus în grădinița unde era educa-
toare, de locuitorii Sântanei, pen-
tru care s-a dedicat trup și su� et.

Se spune că după su� cient timp, 
entropia va face în așa fel încât 
� ecare stea se va stinge, iar � ec-
are planetă se va transforma într-
un nor de praf. Cu cât steaua arde 
mai intens, cu atât se stinge mai 
devreme. Însă cu cât arde mai in-
tens, lumina și căldura ei ajunge 
mai departe până la momentul fa-
tidic.  Emilia Isabela Duicu a ales 
să ardă cu vâlvătaie. Fie ca întuner-
icul să-i � e ușor. 

IN MEMORIAM: EMILIA ISABELA DUICU

Centrul cultural judeţean Arad în 
colaborare  cu Primăria Oraşului 
Sântana , a organizat şi în acest an 
cursurile şcolii de vară. Din modu-
lele propuse , un număr sufi cient de 
mare de copii s-au înscris la : dans 

modern, dans popular , teatru şi pic-
tură.
 Cursurile s-au desfăşurat la Cămi-

nul Cultural din Satu-Nou şi la Bibli-
oteca Orăşenească “Stefan Aug. Doi-
naş” din Sântana.
La fi nalul cursurilor, participanţii au 

primit diplome de participare.
Primăria Sântana

Şcoala de vară 
la Sântana

Primăria Oraşului Sântana, Cami-
nul cultural Satu Nou şi Ansamblul 
folcloric Busuiocul Sântana vă aş-
teaptă să vă înscrieţi pentru  urmă-
toarele:

-dansuri populare, fanfară, canto 
popular şi instrumente populare.
-dans sportiv.

Vă aşteptăm cu drag!
Primăria Sântana

Cursuri gratuite de dans
Societatea comercială care își desfășoară activitatea pe șantierul Staţiei 

de epurarea Sântana, angajează urgent muncitori necali� caţi, pe perioa-
dă determinată. 

Cei interesaţi sunt rugaţi să ne contacteze pe nr. de telefon mobil: 
0744664338, � x: 0264599805. Cerem și oferim seriozitate!

Angajăm personal

Primvest Consult, � rmă subordonată Consiliului Local 
Sântana, oferă servicii de:
-întreţinere și amenajare spaţii verzi;
-lucrări de construire, amenajare și renovare case de locuit.
Mai multe informaţii la tel.: 0745614129, administrator 

Gabăr Costică

Servicii edilitar gospodărești 
complete pentru doritori
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1.De când a începutpro-
gramul de modernizare a 
drumurilorfiecarecetățean
așteaptă cu nerăbdaresă � e 
asfaltatășistradalui. Care 
au fostcriteriiledupă care 
s-au făcut asfaltările?

Cea mai importantă zonă 
într-un oraș este centrul aces-
tuia. De aceea primul program 
serios de asfaltare a cuprins 
aproape toată zona centrală, în 
perimetrul delimitat de stră-
zile Căprioarei -Ghioceilor-
Aradului-1 Decembrie – I. L. 
Caragiale-N. Bălcescu, proiect 
în curs de � nalizare.

Înainte de începerea aces-
tui proiect au fost asfaltate 
câteva străzi cu importanță 
locală, dau exemplu strada 
M. Eminescu, aleasă pen-
tru că aici urma să � e dat în 
folosință sediul poliției, par-
cul KatharinaAckermann și 
biserica ortodoxă Sântana II. 
De asemenea a fost asfaltată 
strada Cloșca pentru devie-
rea tra� cului greu la margi-
nea orașului și aurmat apoi 
asfaltarea altor străzi sau ex-
tinderea asfaltului pe străzile 
începute, în funcție de banii 
disponibili în bugetul local. 
Alegerea străzilor s-a făcut 
bine argumentat.

2.De ce unele străzi asfalta-
te recent au acostamente iar 
altele stau de doi ani fără?

Străzile asfaltate din bu-
getul propriu se � nalizează 
cu acostamente și marcaje 
mult mai repede decât cele 
� nanțate din bugetul statu-
lui. Sunt străzi pe care lucră-
rile sunt începute acum doi 
ani dar care vor �  terminate 
atunci când guvernul va alo-
ca banii necesari: 1 Decem-
brie, Păcii, Teiului etc.  Alte 
străzi, construite din fonduri 
locale, ca de exemplu strada 

M Viteazul, ce trece pe lângă 
parcuri, a fost construită în 
câteva luni, cu acostamente 
și marcaje rutiere cu tot.

3.Unii spun că străzile sunt 
prea înguste și că se circulă 
greu

Străzile au o lățime a asfaltu-
lui de minim 4 m, însă dacă 
nu au realizate cele două 
acostamente de câte 0,5 m 
este normal să pară mai în-
guste. Pe de altă parte, lățimea 
carosabilului a fost stabilită și 
în funcție de importanță, de 
tra� c etc. Strada Tranda� ri-
lor, Câmpului, 1 Decembrie 
sau Căprioarei au fost consi-
derate străzi principale și prin 
urmare au o lățime de 6m cu 
acostamente. 

4.Când va �  asfaltată pri-
ma stradă în Caporal Alexa?

Din cauza canalizării ma-
joritatea străzilor din Sânta-
na erau mai rele decât cele 
din Caporal Alexa. Au fost 
discuții pentru a se face as-
faltări începând încă de anul 
acesta. Cu siguranță că vom 
începe anul viitor.

5.Cât s-a asfaltat în acești 
patru ani de când la con-
ducerea primăriei a venit 
echipa domnului primar 
Tomuța Daniel?

Foarte mult. Suntem 
mulțumiți de ce am reușit 
să facem. În patru ani s-au 
modernizat 24 de km. Dacă 
în anul 2012 erau doar 9 km 
de străzi asfaltate, acum sunt 
deja 33 de km. Numai anul 
acesta am asfaltat 8,32 km și 
se lucrează la pregătirea stră-
zilor pentru a putea �  asfaltați 
alți 5,6 km. E un record pe 
care puține localități îl pot 
atinge, și nu din județul Arad.

6.Se asfaltează numai din 
banii primăriei?

Nu, avem în lucru și un pro-

iect în valoare de 5 milioane 
de lei început în 2014, care 
se asfaltează din fonduri pri-
mite de la guvernul Români-
ei. Este vorba de străzile din 
perimetrul central de care 
am amintit deja și care pre-
supune acoperirea străzilor 
cu două straturi de asfalt și 
trebuie � nalizat până anul 
viitor. 

7.Sunt bârfe că se asfal-
tează prima dată stră-
zile pe care stau diverse 
”personalități” ale orașului. 
Cum comentați?

Bârfe sunt în legătură cu 
orice. Fără ele discuțiile zil-
nice nu mai au același far-
mec. Vorbind însă  cu seri-
ozitate a� rm cu tărie că nu 
este adevărat.Primarul este 
o personalitate a orașului iar 
strada lui a fost asfaltată abia 
anul acesta. Întâmplător, eu 
locuiesc pe o stradă începută 
acum doi ani și ne� nalizată. 
Nu vreau să numesc, dar în 
Sântana locuiesc câțiva di-
rectori de instituții județene, 
care stau încă, din păcate, pe 
străzi neasfaltate.Când s-a 
stabilit strategia de asfaltare 
s-a ținut cont de alte criterii.

8.Cum rămâne cu străzile 
asfaltate care nu au canali-
zare și invers?

S-a evitat pe cât a fost posi-
bil asfaltarea străzilor pe care 
nu a fost introdusă canali-
zarea. Strada Bicazului este 
o stradă îngustă, asfaltarea 
a fost întârziată tocmai pen-
tru că așteptăm anul acesta 
să înceapă și să se � nalize-
ze introducerea canalizării.  
Pe strada Câmpului există o 
porțiune fără canalizare, însă 
� ind foarte lată vom putea 
face canalizarea fără să dete-
riorăm asfaltul care urmează 
să se toarne. Pe strada M. Sa-

doveanul este un tronson de 
100 de metrifără canalizare. 
Ce să facem? Analizăm toate 
aspectele în funcție de fac-
torii de la fața locului și în-
cercăm să luăm deciziile cele 
mai adecvate.

9.Recent a fost terminat 
de asfaltat drumul către Zi-
mand.Cetășenii care circulă 
către Arad pot �  mulțumiți, 
însă ce se întâmplă cu dru-
mul care duce în satul Capo-
ral Alexa?

Trebuie să spunem că reabi-
litarea acestui drum județean 
a fost pentru noi la fel de 
importantă ca moderniza-

rea drumurilor locale. Toc-
mai de aceea, la insistențele 
repetate ale primarului Da-
niel Tomuța, conducerea 
consilului județean a alocat 
fonduri pentru refacerea în 
două etape a acestui drum. 
Trebuie să recunosc că o 
mare importanță a avut și 
faptul că există o colaborare 
foarte bună între cele două 
instituții, amândouă promo-
vând politica liberală. Pentru 
drumul ce leagă Sântana de 
satul Caporal Alexa s-au fă-
cut demersuri și sunt promi-
siuni că anul viitor va �  rea-
bilitat și acesta. 

Programul de asfaltare străzi în Sântana continuă!
Viceprimarul orașului răspunde

 la întrebările legate de modernizarea drumurilor

Așa arată un țarc în care 
trebuie depozitate doar sticle 
de plastic. În jurul lui sunt 
cartoane, cutii de suc, pungi 
de plastic, saci de ra� e, cutii 
de șampon, pahare de plas-
tic, caserole de mici și alte-
le. Adică tot ce ar �  trebuit 
aruncat în pubelele pentru 
gunoi menajer pe care � e-

care gospodărie le are. Pri-
măria orașului se străduiește 
să păstreze un oraș curat de 
care să � m mândri cu toții, 
însă în condițiile în care nu 
suntem civilizați este foarte 
greu. Unul dintre angajații 
care asigură curățenia în 
parcuri ne-a spus cu amar: 
e su� cient să vină un om în 

parc, că trebuie să � e doi în 
urma lui să facă curățenie. 
Poate că exagerează, însă 
a� rmația lui exprimă un 
sâmbure de adevăr. Deși s-au 
montat în ultimii ani peste 
100 de coșuri de gunoi, în 
� ecare dimineața înainte de 
începerea curățeniei orașul e 
plin de resturi. 

Tocmai de aceea revenim 
cu un apel la civilizație. 

Aruncați hârtiile și restu-
rile de ambalaje în coșurile 

de gunoi, 
Aruncați în țarcuri doar 

sticle de plastic (PET-uri) și 
doze de bere.

Să păstrăm orașul curat!


