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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Administrația 
se face pe obiective

De patru ani de zile de zile ne stră-
duim să facem o administrație în in-
teresul cetățenilor. Mai mult decât 
atât, prioritățile cetățenilor au fost 
prioritățile noastre. S-a dorit în primul 
rând asfaltarea drumurilor și introdu-
cerea canalizării, cu asta s-a început; 
s-a cerut ca scolile sa � e mai sigure si 
mai frumoase, drept urmare s-au re-
abilitat cinci dintre clădirile școlare și 
s-au detașat gardieni pentru a a întări 
siguranța acestora; s-a dorit construi-
rea unor parcuri moderne si a unor te-
renuri sintetice de sport, acestea s-au 
construit. Bineînteles că nu toate deo-
dată. Nici Dumnezeu nu a făcut lumea 
într-o singură zi. 

Orice proiect trebuie să înceapă de 
undeva. Ar �  o mare greșeală să ne 
apucăm de toate deodată. Cu toa-
te acestea, nu de putine ori s-au auzit 
exprimate nedumeriri vizavi de ordi-
nea în care au fost realizate obiective-
le în oraș. Nu excludem faptul că ar �  
putut exista și soluții mai bune, deși 
� ecare decizie luată de primărie este 
atent evaluată în contextul general de 
interes al orașului. Câtă vreme păreri-
le sunt exprimate fără interese partiza-
ne, nu e nicio problemă, în caz contrar, 
sunt de condamnat. 

Am observant mai nou, în consiliul 

local și nu numai, o anume agitatie pe 
care unii o fac in jurul construirii ca-
pelelor din cimitire. O falsa proble-
mă creată și întreținută din ignoranță. 
Existența capelelor este deja o măsu-
ră a gradului de civilizație. Localitățile 
din jurul nostru, Pâncota, Ch. Criș, 
Zimand, Curtici, Arad, au alocat mai 
demult fonduri pentru construcția de 
capele mortuare, unele încă din anul 
2007. Spre cinstea preotilor si enoria-
silor ei, Parohia ortodoxa Santana I a 
fost prima care a început o asemenea 
construcție, � nalizată în anul 2014. 
Capela a fost încă de la început apreci-
ată și de către credinciosii din alte pa-
rohii. Tocmai de aceea, în anul imedi-
at următor au inceput formalitățile și 
construcția unei capele în Comlăuș. 
Finalizată în anul 2016, aceasta a bene-
� ciat din partea primăriei de un sprijin 
mult mai substanțial. 

Recent consiliul local a hotătât aloca-
rea de fonduri pentru construirea unei 
capele și în satul Caporal Alexa. 

Dar iată că, desi sunt făcute pentru 
oameni, în loc să � e apreciate, aceste 
realizări sunt și ele criticate. Tot mai 
des se aude o voce care ne acuză că nu 
repartizăm echitabil banii pentru bi-
serici, că dăm la una mai mult decât 
la alta. Stimați cetățeni, administrația 
se face pe obiective, iar obiectivele nu 
pot �  realizate toate deodată. Din 2005 
până la tarnosire, a fost ajutată mai 
mult construcția bisericii noi din pa-
rohia Santana II, apoi capela și sala 
de evenimente din parohia Sântana I, 
apoi capela din Comlăuș. Acum a ve-
nit rândul parohiei din Caporal Alexa. 
Mă întreb însă, dacă ordinea era alta, 
tot mai apăreau comentarii?

Primar Tomuța Daniel

Primar 
Daniel Tomuța

Altfel  de valori
Interviu cu părintele Ștefănuț Lucian,

preotul parohiei Comlăuș

- Părinte Stefănut, s-a împlinit o 
jumătate de an de când din incre-
dintarea  ÎPS Timotei, Arhiepisco-
pul Aradului a-ti fost  instalat preot 
în parohia din Comlăus. Cum a de-
curs acomodarea?
- Cred ca bine.Un rol determinant 

in acomodarea preotului îl are astăzi 
„familia’’ sa. Familia (sotia ,copii si 
credinciosii) este asaltată de ispite şi 

încercări specifi ce timpului pe care-l 
trăim. Alegerea slujirii a două altare, 
cel al micii familii unde preotul este 
şi soţ şi tată, şi cel al Bisericii unde 
preotul este părinte, îndrumător şi 
mijlocitor către Dumnezeu pentru 
sine, pentru propria familie, pentru 
toţi fi ii şi fi icele din parohia lui, pen-
tru toată lumea, necesită dublă res-
ponsabilitate, jertfelnicie şi mult cu-
raj de a fi  stâlp de lumină în timpuri 
întunecate.

- Ce impresia v-ati format despre 
Comlăus si Sântana în general. Au 
corespuns asteptărilor? 

- Credinciosi din Comlaus si San-
tana  nu sunt doar trăitori atenti, ci 
sunt credinciosi luptători și jert� -
tori pe altarele credinţei și sănătoa-
sei vieţuiri. Preotul și credincioșii săi 
nu sunt doar două categorii distinc-
te, cu statute diferite,ci creștini bine 
intenţionaţi, bine orienţi  și pregătiţi 
în obţinerea mântuirii. > pag.4

,,Sărbătoarea Recoltei 
 la Sântana”

Afl ată la cea de-a III-a ediție, Sărbă-
toarea Recoltei face parte deja din pro-
gramul anual al manifetărilor artistice 
oranizate în Sântana.
Ediția din acest an a fost una „gus-

tată” de către toți cei prezenți, care au 
putut să asiste la un spectacol folclo-
ric deosebit, au putut socializa, alături 
de prieteni, într-o ambianță frumoasă, 
deschisă, întreaga atmosferă fi ind îm-
bălsămată de mirosul îmbietor al bu-
catelor pregătite anume pentru acest 
prilej de sărbătoare. > pag.4

Conform unei metodologii elaborate 
de Ministerul Educației Naționale, în 
luna octombrie s-au desfășurat probele 
concursului pentru ocuparea posturilor 
de directori ai unităților de învățământ 
din județul Arad.La nivelul orașului 
nostru cei trei directori numiți până 
acum cu delegație au reușit să trea-
că cu brio acest examen. Astfel, pen-
tru următorul mandat de patru ani, la 

Liceul Tehnologic ”Stefan Hell” echi-
pa de conducere va fi  formată din di-
rector prof. Mircea Căruntu și director 
adjunct- prof dr. Ana Höniges, iar la 
Școala Gimnazială Comlăuș cu struc-
tura ”St. A. Doinaș” din Caporal Ale-
xa, director este prof. Nicolae Creț.
Le urăm succes noilor directori în 

speranța că învățământul local va avea 
numai de câștigat.   

Rezultate bune pentru 
actualii directori ai instituțiilor 

de învățământ sântănene
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Cum să nu-ți fi e drag de 
ei, cei mai mici elevi ai Li-
ceului Tehnologic ”Ștefan 
Hell”, din Clasa Pregă-
titoare B! Mulțumesc 
minunaților părinți, care au 

ales să-mi ofere spre educa-
re, ceea ce au mai de preț. 
Imi place să cred că suntem 
o echipă extraordinară și că, 
împreună, vom realiza mul-
te lucruri care să uimiască 

prin frumusețe, prin aborda-
re, prin valoare, prin moder-
nism. 

În clasa noastră, de privești, 
e un ţinut ca din povești:

Printre băncile drăguţe,vezi 

elevii-albinuţe:
Bodea Sergiu Ion,  Pop Sa-

linas Dennis, Budișan Ani-
sia, Ropa Ana Maria, Dri-
ga Carina, Roșu Raul Petru, 
Galan Patric Adrian, Ruști 

Gabriel Bogdan, Ilașcu Ma-
rina Valentina,  Stuleanec 
Eliza Maria, Lancea Alexan-
dra,  Șimăndan Sara Elena, 
Mateș Luca, Tîrlișan Alexan-
dru Daniel, Pal�  Maria Da-
ria, Tulac Marcus Bogdan, 
Petrișor Paul Petru, Zlotariu 
Bogdan Carlos, Presejniuc 
Dariana Elena

Nu contează cum i-afară, la 
noi este… primăvară!

Cum așa? Nu aţi a� at? În 
„stup“ noi am decretat

Că de-acum am vrea să � e 
luna mai… o veșnicie!

Elevii vor �  mai cuminţi, 
mai frumoși, mai pregătiţi

Și-i îndrumă cu mai multă 
răbdare buna lor învăţătoare. 
Lucia Pelinari

Cei mai mici elevi ai școlilor sântăneneConform tradiției publicației noastre 
locale, la � ecare început de an școlar vă 
aducem în prim plan pe cei mai mici 
elevi ai școlilor orașului, respectiv ele-
vii claselor pregătitoare, care alături de 
doamnele învățătoare ne-au primit cu 
drag, fără emoție, � ind deschiși la ori-
ce întrebări.

Sperăm ca prin această pagină a zia-
rului, amintirile acestor frumoși ani ai 
începutului de școală să � e cât mai fru-
moase, pentru a da posibilitatea micilor 
școlari de azi ca peste ani să răsfoias-
că cu drag publicația locală a orașului 
Sântana, reamintindu-și de momentul 
în care se regăsesc în băncile școlii.

Clasa  pregătitoare- Caporal Alexa
CARACTERIZAREA CLASEI PREGĂTITOARE C

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA
STRUCTURA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ”

ÎNV. LAZEA DELIA
Clasa Pregătitoare C  este alcătuită în anul şcolar 2016 / 2017 din 18 elevi 

(10 fete şi 8 băieţi), colectivul clasei putând fi  caracterizat drept unul eterogen.
Colectivul este  alcătuit din copii de 5 şi de 6 ani, iar debutul şcolarităţii 

s-a făcut în condiţii normale, sub conducerea domnișoarei învăţătoare La-
zea Delia.
Elevii sunt disciplinaţi, nu creează probleme în timpul orelor, sunt comu-

nicativi şi sociabili. Nivelul  de  dezvoltare  intelectuală este normal la ni-
velul optim al programei şcolare pentru majoritatea elevilor, aceștia lu-
crând în ritm propriu.

Ambianţa în care se desfăşoară activitatea didactică este una deosebită, 
bazată pe cooperare, pe munca în echipă şi pe exprimarea liberă a părerilor 
fi ecărui copil, precum şi pe încurajarea dezvoltării personalităţii fi ecăruia. 
De aceea, comunicarea dintre învăţător şi elevi se face în ambele sensuri.
În calitate de conducător al colectivului clasei Pregătitoate C, îmi propun 

pentru anul şcolar în curs să stimulez interesul elevilor faţă de învățătură și 
lumea înconjurătoare.
Elevi:Anișca Alexandru Dumitru, Anișca Roxana Maria, Borza Florin, 

Buburuzan Lavinia Paula, Cotu Otniel Gavril, Corbei Maria Cristina, 
Cozonac Raluca Adela, Dehelean Ionuț Liviu, Farcaș Filip Lian, Farcaș 
Ștefania Violeta, Fekete Alexandra Alina, Gălan Raluca Paula, Ioanovici 
Samuel Marcel, Morozan Doriana Estera, Mihăiasa Adelin Gabriel, Pașca 
Cristian Nicolas, Sandu Maria Elena, Toaș Analia Ionela

Clasa  pregătitoare
 Comlăuș

Clasa pregătitoare asigură 
un bun start școlar pentru toți 
copiii sprijinindu-i în aco-
modarea treptată cu școala. 
În clasa pregătitoare nu exis-
tă teme, califi cative sau note, 
programul este lejer și cen-
trat pe nevoile de învățare a 
copiilor la ceastă vârstă. Se 
pune accent pe socializarea 
copilului, pe dezvoltarea lui 
emoțională, pe joc și bucuria 
de a afl a lucruri noi.

Prof. înv. primar  
Gavriloaie Diana

Elevi:, Ardelean Denis Marian Florin, Baboș Cos-
mina Narcisa, Báránka Sebastian Raul, Bălăceanu 
Alexandru Laurenţiu, Bălăceanu Aurelian, Bălă-
ceanu Maria Florentina Diana, Berlan Maria Mire-
la, Boţ Beatriz Andrada, Cârpaci-Berlan Bianca Re-
beca, Ciurar Estera Elisabeta, Ciurar Emanuel Iosif, 

Ciurar Nicușor Livius, Colompar Dacian Călin, Co-
lompar Debora, Colompar Francisco Emanuel, Co-
lompar Patrisia Ioana, Colompar Răzvan, Colom-
par Vali Nicoleta, Corban Maria Flavia,Covaciu 
Samuel, Doroţ Debora, Doroţ Florentina Claudia, 
Drăgan Răzvan Dumitru, Ibriș Răzvan Gabriel. 

Ioanovici Bianca. Lacko Francisc Darius Ciprian.
Marta Denis, Novac Meclaud Elisei, Raţiu Patricia 
Rahela Corina, Roman Tibersina Patrisia, Saladea 
Tinela Maria, Stoica Lidia, Șerb Antonela Alexan-
dra, Vartolomei Nuţu Daniel, Vartolomei Ricardo 
Andrei, Sandu Maria

Clasa  pregătitoare B
Liceul Tehnologic „Ștefan Hell”
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Cei mai mici elevi ai școlilor sântănene

Clasa  pregătitoare
Secția Germană

Toamna noi am aşteptat                             
Şi spre şcoală am plecat.
Veseli suntem şi cuminţi
Şi ascultăm de părinţi.
În clasa noastră de veniţi,
Cu Minnie şi Mickey vă-ntâlniţi.
Căci pe ei noi i-am ales,
Să ne-nsoţească-n mers,
Ştiinţa să o desluşim,
Şi educaţie să primim.
Ne place să ne jucăm, 
Dar şi multe să-nvăţăm:

Să scriem, să socotim,
Să coasem şi să lipim, 
Cum să fi m copii cinstiţi, 
Mândrie pentru părinţi.
Iar acum ne prezentăm
Sănătate vă urăm:
Cimoca Antonia Maria
Cordus Sergiu Gabriel
Costea Larisa Maria
Dragoi Raul Valentin
Gurau Carina 
Flueraş Patricia Ioana

Lazar Alexia Maria
Loaios Noris
Micziki Cassiana Speranţa
Neag  Iulia Catalina
Neagoe Luis Iulian
Palfi  Dalia
Pleşa Simina
Roman Eduard Andrei
Trif George
Volk Mathias
Zorlescu Darius Andrei

Înv. Coroi Monica

Duminică, 16 octom-
brie, la Caporal Alexa 
s-a desfășurat derbyul 
echipelor locale din liga 
a VI-a: Viitorul Capo-
ral Alexa vs FC Sântana 
2016, echipă în� ințată 
anul acesta. Peste 100 de 
spectatori, mulți veniți 
din Sântana pentru a-și 
încuraja favorita, au 
asistat la un meci al or-
goliilor, tensionat și cu 
eliminări. Echipa locală 
a reușit să ia conducerea 
prin golul lui Gabriel 
Giurgiu, însă până la 
pauză noua echipă a 
Sântanei a întors rezul-
tatul prin golurile mar-
cate de Drida Alin și 
Popa Cosmin, pentru ca 
în repriza a doua Drida 
Alin să puncteze decisiv 
pentru noua echipă din 
Sântana, care a câștigat 
derbyul local cu scorul 
� nal 3-1.

A fost un joc al orgoli-
ilor, care s-a lăsat și cu o 

eliminare pentru două 
cartonașe galbene a 
jucătorului Mariș Alin 
din Caporal Alexa, care 
și-a lăsat echipa în 10 
oameni. După acest 
episod, jocul s-a depla-
sat în favoarea echipei 
din Sântana. La scorul 
de 2-1, jucătorii din 
Caporal Alexa au ce-
rut un penalty, refuzat 
de arbitru, ceea ce l-a 
determinat pe Andrei 
Joldeș să părăsească 
terenul lăsând echipa 
din Caporal Alexa în 9 
oameni.

Un joc al orgoliilor la 
care au asistat peste 100 
de spectatori, jumătate 
� ind veniți să susțină 
noua echipă din Sân-
tana.

După 6 etape, FC Sân-
tana 2016, ocupă locul 
doi în clasament, la un 
punct de lider, în timp 
ce Viitorul ocupă doar 
locul nouă.

Derby local 
în liga a VI-a

Printr-un program național de înregistrare cadas-
trală, Primăria Sântana,  în colaborare cu Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a 
demarat o acțiune de cadastrare și întabulare gratu-
ită pentru sântăneni! Programul, denumit  ”Ai carte 
ai parte”- este derulat de către Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară în scopul întăbu-
lării proprietăților pe baza informațiilor deținute 
de proprietar. Mai multe detalii la Biroul Agricol – 
Primăria Orașului Sântana.

Se aduce la cunoștinţa proprietarilor de teren 
care au pe Titlul de proprietate tarlalele 167 și 168 
să se prezinte la Primăria orașului Sântana- Bi-
roul Agricol, în vederea întabulării gratuite, cu 

următoarele documente:
-titlul de proprietate, în copie simplă;

-certi� cat de moștenitor, copie legalizată;
-alte documente: act de partaj, act de dezmembrare, etc

Mai multe informaţii la Biroul Agricol, 
nr. de tel. 0735 222 846

Program gratuit 
de realizare cadastru 

și înregistrare în Cartea Funciară!
Clasa  pregătitoare A

Liceul Tehnologic „Ștefan Hell”

Fiecare om are parte in viata de 
momente  fericite, momente pli-
ne de emotie, de curiozitate, de 
teama sau de momente in care nu 
stii ce o sa se intample.
Cu siguranta asa au simtit si cei 

14 copii proaspat scolari, copiii 
din clasa pregatitoare A a Liceu-
lui Tehnologic “Stefan Hell” din 
Santana.
Acum, la cateva saptamani de la 

“prima zi de scoala” cei mai mici 
dintre scolari au  inceput sa se 

acomodeze, sa afl e  ce se intam-
pla la scoala in clasa pregatitoa-
re, sa se cunoasca sau chiar sa se 
imprieteneasca, au inceput sa afl e  
lucruri pe care nu le stiau, dar mai 
ales, au inceput sa –si  construias-
ca viitorul.  
Calatoria in lumea minunata a 

stiintei este   “pilotata” de doam-
na invatatoare Carmen Maxa  si 
cei trei profesori:  Adriana Geol-
des, Emil Arsa  si Pavel Grecu. 
Nava este bine echipata pentru  

ca familiile sunt alaturi de micii 
exploratori: 
Mara Boar, Rares  Bradean, 

Cristiana Costan, Laurentiu Co-
vaci, Bogdan Cristea, Alexandru 
Igret, Ovidiu Ivan, Mihnea  Mar-
tin, Raluca  Mates, Patric Pam-
fi loiu, Tudor Porcolean, Robert 
Pricop, Bianca Trancota, Simon 
Varvari
Curiozitatea lor este maxima, 

straduinta pe masura  si nu ne ra-
mane decat sa le uram SUCCES!
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Fiecare credincios tre-
buie să se considere, nu un subor-
donat, mai mult sau mai puțin dis-
ciplinat, cu interese egoiste, ci un 
colaborator al preotului . Nu preo-
tul trebuie să se considere benefi ci-
arul împlinirii rânduielilor de cult, 
cât credincioşii, cei care formează 
baza comunităţii parohiale şi care 
au rolul lor bine precizat în cadrul 
cultului divin creştin, acela de a fi  
prezenţi, de a susţine buna desfăşu-
rare a actelor de cult, de a fi  promo-
torii şi susţinătorii cântării în comun 
la slujbele liturgice, de a recepta în 
mod corect învăţătura creştină şi 
nu în ultimul rând de a se împărtă-

şi cu Sfi ntele Taine , “du-te şi spune 
cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu!” 
(Marcu 5,19)..
- De cât timp ati îmbrăcat haina 

preotiei si unde ati mai slujit până 
acum?
- La data de 01.11.2016 se impli-

nesc 5 ani.Primii patru ani si juma-
tate i-am petrecut in parohia Madri-
gesti cu fi liile Buceava si Soimus 
,iar ultimile sase luni in parohia 
Comlaus . Si la Madrigesti cit si la 
Comlaus categoria enoriaşilor tineri 
sunt o provocare misionară. Tine-
rii sunt paradoxali în atitudine. Cu 
spontaneitate vulcanică, dar şi pro-
funzi, ascultători, dar şi nonconfor-

mişti, curajoşi, dar şi vulnerabili, 
doritori de aventură existenţială, dar 
şi de cuminţenie, toate acestea la un 
loc fac din ei, aşa cum spuneam, o 
provocare pastorală plăcută.
- Cărui fapt datorati alegerea de 

a fi  preot?
- Mamei ,care alaturi de Maica 

Domnului cred ca s-au rugat foar-
te mult pentru mine ,au varsat im-
preuna multe lacrimi .Nu stiu daca 
voi putea sterge vreodata lacrimile 
de pe obrazul lor. 
-  În afara misiunii pe care o ave-

ti de îndeplinit, ce ne puteti spune 
despre dvs?
- Am un baiat de 5 ani pe nume 

David care este la gradinita ;sotia 
este asistent medical si alaturi de fa-
milie incercam sa fi m  OAMENI .
- În ce activitate vă găsiţi relaxa-

rea? 
- In sport si in lectura .
- Un mesaj pentru cititorii noştri 

mai mult sau mai puţincredincioşi.
- Sa nu uitam cine suntem ,de unde 

venim si pe cine marturisim ca si 
Dumnezeu in acesta viata .
- Aşteptări de la viitor?
- Sa ne rugam la Dumnezeu sa fi m sa-

natosi , sa fi m uniti in cuvant si in fap-
ta ca toti „sa fi m una  ’’si sa ne amintim 
mereu de cuvintele lui Iisus Hristos 
care zice :’’toate ne sunt ingaduite 
,dar nu toate ne sunt de folos ‚’’

Altfel  de valori
Părintele Ștefănuț Lucian,
preotul parohiei Comlăuș

La Sântana a avut loc, 
duminică, 2 octombrie 2016 „Sărbă-
toarea recoltei”, un eveniment la care 
au luat parte locuitori ai orașului dar 
și numeroși oaspeţi. Pe aleea de lân-
gă Primărie a avut loc concursul „Cea 
mai gustoasă mâncare la cătlan”. La 
acest concurs au participat 8 echi-
pe, acestea � ind: asociaţia Spicul din 
Caporal Alexa- maestru bucătar Pe-
tru Trif, asociaţia Agromec Comlă-

uș- maestru bucătar Daniel Budiu, 
asociaţia Vânătorilor- maestru bu-
cătar Petru Trif, asociaţia Schuetza-
gra- maestru bucătar Ioan Ancheș, 
asociaţia Romgera- maestru bucătar 
Elena Briţa, asociația Ardeleana- ma-
estru bucătar Florentin Negrea, echi-
pa Webasto- maestru bucătar Marius 
Păcurar și Primăria Sântana- maestru 
bucătar Adrian Orleţchi. Cei prezenţi 
au putut gusta din delicioasele pre-

parate. Participanţii au fost premiaţi 
și felicitaţi de către primarul orașului 
Sântana, Daniel Tomuţa.

Personalul Primăriei Orașului Sân-
tana a ajutat bucătarii la pregătirea 
mâncării, ei putând �  ușor recunos-
cuţi după șorţurile inscripţionate cu 
stema orașului nostru.

Programul artistic a fost susţinut în 
am� teatrul de lângă Primărie, de că-
tre îndrăgiţii interpreţi: Vlăduţa Lu-

pău, Paula Pașca și Ionuţ Guver, Gabi 
Bârsăuan, Florin Opriţescu, Radu 
Vand, Viorica Mănăstire, Sorin Mo-
can, Liliana Cozma, Flavia Roman, 
formaţia Dan Onica, formaţia Sorin 
Mocan, ansamblul folcloric “Cununi-
ţa” și ansamblul folcloric “Busuiocul”. 
La ediţiile următoare sperăm să ni se 
alăture și mai mulţi participanţi.

Inspector,
Rozalia Paşca

,,Sărbătoarea Recoltei  la Sântana”

> pag.1
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Este al treilea an consecutiv în 
care primăria orașului desfășoară 
o acțiune de colectare a deșeurilor 
vegetale de pe raza orașului. Progra-
mată din data de 17, din cauza ploii 
colectarea a început doar din 18 oc-
tombrie. Anunțată în ziarul de luna 
trecută, acțiunea pare că are succes 
la cetățeni dacă ne luăm după legă-
turile de crengi scoase la stradă încă 
de la începutul lunii. Așa cum s-a 
stabilit, colectarea se va face cu două 
tractoare și cu muncitorii de la gos-
podăria comunală. Având în vedere 
cantitățile tot mai mari de deșeuri nu 
putem anunța un program pe străzi, 
însă ridicarea acestora se va face în 

circuit, adică după ce vor �  ridi-
cate deșeurile de pe ultima stradă 
ciclul se va relua.

Resturile vegetale vor �  ridicate 
doar dacă sunt legate în grămezi 
usor manipulabile sau în saci.Nu 
se admite amestecarea deșeurilor 
vegetale cu alte deșeuri. 

Acțiunea de colectare vine în 
sprijinul cetățenilor dar este or-
ganizată și cu scopul de a preve-

ni neplacerile provocate de arderea 
resturilor vegetale (frunze, crengi, 
etc.).Colectarea se va face in � ecare 
zi, daca vremea permite. In cazul in 
care sunt persoane care dispun de 
mijloc de transport pentru aceste 
deseuri, depozitarea lor se poate face 
in permanenta la depozitul de moloz 
si resturi vegetale al orasului, situat 
in zona Liceului Tehnologic Stefan 
Hell Santana, caile de acces � ind Str. 
Ghioceilor respectiv Str. Garii.

Primaria orasului Santana tine sa 
multumesca pe aceasta cale tuturor 
cetatenilor care se vor conforma cu 
privire la aspectele mai sus menti-
onate.

Colectarea resturilor vegetale,
activitate a administrației

Trotuare noi amenajate

S-au construit în ultima perioadă tro-
tuare noi acolo unde era strict necesar: 
pe strada Viorelelor cu intrare de pe 
strada Ghioceilor, pe strada Trandafi -
rilor și mai recent pe strada Bucegi. 
În paralel s-a avut în vedere și reabi-
litarea trotuarelor în două din zonele 
cele ”mai vizibile” ale orașului: cen-
trul civic și parcul Katharina Acker-
mann. Modernizarea infrastructu-
rii rutiere continua în orașul nostru, 
chiar dacă nu cu aceeași viteză pe 
toate planurile. Sunt realizări impor-
tante la capitolul asfaltări și parcări 
rutiere, însă mai mici în ce privește 
reabilitarea trotuarelor. Explicația 
este una și foarte simplă: banii bu-
getului local trebuie distribuiți în-
tre obiectivele importante cu multă 
chibzuință. Opinia exprimată de către 
cetățenii orașului în sondajul din anul 
2013, a scos în evidență faptul că pri-

oritatea numărul unu a primăriei tre-
buie să fi e asfaltarea străzilor. Actua-
la administrație a înțeles acest mesaj 
și l-a respectat întocmai, cu atât mai 
mult cu cât degradarea străzilor era 
mult mai pronunțată decât a trotua-
relor. De aici apare și diferența enor-
mă între gradul de realizare a celor 
două obiective: 14 km străzi asfalta-
te și doar puțin peste doi km de trotu-
are construiți anul acesta. 
Unii dintre cetățenii care au de-

pus cereri pentru repararea trotuare-
lor de pe străzile lor și-au exprimat 
nemulțumirea vizavi de faptul că în-
târzie soluționarea acestora, însă vă 
informăm că în ultimii doi ani au fost 
înregistrate  la primărie zeci de cereri 
pentru reabilitarea a zeci de kilometri 
de trotuare, lucru care poate fi  reali-
zat doar dacă se renunță la o parte din 
proiectele de asfaltare.  

Zona centrală, mult mai frumoasă

Una dintre cele mai intens circulate 
zone din oraș a fost în sfârșit moder-
nizată. Este vorba de spațiul central 

al orașului, de pe strada M. Viteazul, 
din vecinătatea blocului ANL. Lu-
crările de amenajare a trotuarelor și 
a parcărilor au fost întârziate ani de 
zile din diverse motive. Anul acesta a 
fost depășită și ultima piedică: strada 
a fost asfaltată. Drept urmare, au fost  
refăcute porțiunile deteriorate din ve-
chiul pavaj, a fost înlăturat trotuarul 
din beton și s-au extins spațiile pentru 
parcare. În același timp a fost realizat 
și  sistemul pentru drenarea apelor de 
ploaie. Sperăm ca în sfârșit zona cen-
trală să fi e mai frumoasă și mai cu-
rată.

Acostamente amenajate 
la Sântana

Procesul de modernizare al stră-
zilor continuă prin realizarea acos-
tamentelor. În funcție de tipul pro-
iectului și de sursa de fi nanțare 
construcția acestora este puțin di-
ferită. Pe străzile construite din bu-
getul local acostamentele sunt reali-

zate din piatră spartă cu granulație 
mică, iar pe străzile cuprinse în pro-
gramul PNDL-cu două straturi de 
asfalt- acostamentele au la bază un 
strat de balast pietros peste care s-a 
așternut al doilea strat, format din 
piatră spartă.

Avansează lucrările la noua grădiniță

Construcția noii grădinițe de pe stra-
da Muncii, avansează conform pro-
iectului. A fost efectuată placarea 
pereților exteriori cu polistiren de 

10 cm și în scurt timp vor începe lu-
crările la acoperiș. Este în curs de 
desfășurare licitația pentru amenaja-
rea locurilor de joacă și a terenurilor 
de sport. 

O veste bună
Odată cu fi nalizarea acostamente-

lor părea că s-a pus punct anul aces-
ta lucrărilor de modernizare a dru-
murilor locale. Iată însă că primăria 
vine cu o nouă veste bună: din eco-
nomiile făcute la buget și din su-
plimentările primite de la consiliul 
județean, se pot asfalta anul acesta 

și cele trei străzi adiacente viitoru-
lui parc Europa, ce se va construi pe 
vechea groapă de la Boroș. Este vor-
ba de străzile G. Coșbuc, Someșului 
și St.A.Doinaș, străzi care benefi cia-
ză deja de documentația tehnică ne-
cesară. 
Singurul factor care mai poa-

te infl uența asfaltarea acestora este 
vremea. Să sperăm că va ține cu noi.
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Primăria orașului Sântana se 
străduiește de câțiva ani în-
coace să gestioneze cât mai 
efi cient problema câinilor 
abandonați din diferite mo-
tive pe spațiul public. Lunar 
sunt capturați și trimiși la 
adăpostul din Arad între 15 și 
20 de câini. Cu toate acestea 
periodic apar în oraș alți și alți 
câini. Există temeri și chiar 
informații că diverse persoane 

aduc câini din alte localități 
și îi lasă liberi la marginea 
orașului. Vă rugăm ca în cazul 
în care observați asemenea 
fapte, să faceți o poză dacă 
puteți sau  să rețineți numărul 
mașinii în cauză. 
În acțiunea lunară desfă-

șurată joi, 20 octombrie, au 
fost capturați un număr de 19 
câini, după cum urmează: 

- centru – 6
- str. Zefi rului - 2

- piața agroalimentară - 1

- str. M. Eminescu – 2
- str. Muncii, Școala Germană – 2

- str. Trandafi rilor – 1
- str. Poetului – 5

Reamintim cetățenilor că în 
cazul în care au avut câinele 
liber pe stradă și acesta a fost 
prins, îl pot recupera de la 
adăpostul de pe strada Bodro-
gului, nr 1, Arad. 
În același timp, îi rugăm pe 

toți posesorii de animale să le 
țină închise în curtea proprie.

Primăria Sântana

BĂDĂU SOFIA
KOVALCSIK ANDREI

UJOC IOAN

CHIRILĂ TRAIAN-NICOLAE
BUTAR ALEXA

MUNTEAN PETREA

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 septembrie 2016
NAGHIU ADRIAN-VALENTIN ŞI NEGRU GEORGIANA-CRISTINA

LORENZ ANDREI ŞI BĂLAN LARISA-MARIA
MĂRGĂRIT NICOLAE-CRISTIAN ŞI BEBEŞELEA ELENA
GHEBAUR IOAN-ANDREI ŞI TOMA LAVINIA-DORIANA
TIRLA SILVIU-FLORIN ŞI CIOF MARIANA-GABRIELA
RĂŞINAR MARIUS-SEBASTIAN ŞI TRIFU LOREDANA

ANGHELINA RĂZVAN ŞI PURAV ANCA-BIANCA
MUSCA CORNEL-FLORIN ŞI BOTIŞ ALEXANDRA-PAULA

BUŞTA ALIN ŞI NICOLA NICOLETA-GABRIELA
AILOAE CIPRIAN ŞI RUS ANA-LARISA

BURESCU ADRIAN-FLORIN ŞI STOICA CORNELIA-GABRIELA
IOANOVICI ADRIAN-SEBASTIAN ŞI FARKAŞ PAMELA-ROZALIA

FLOREA IONEL-VOICU ŞI BEDNAR MONICA-BIANCA
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

Câinii fără stăpân

P.F.A. MARMOGRAND
Sântana, str. Păcii, nr. 5

execută: MONUMENTE FUNERARE
GRANIT, MARMURĂ, MOZAIC, BORDURI, 

CAPACE, TROTUARE,  PLACĂRI CU GRANIT
LA PREŢURI DE PRODUCĂTOR

Telefon: 0745977432

Obiectivul Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă, este siguranţa cetăţenilor. 
Pe aceasta cale îndemnăm locuitorii oraşului 
Sântana la responsabilitate şi amintim câteva 
măsuri pe care trebuie sa le întreprindă pe 
parcursul anotimpului rece, pentru evitatar-
ea unor tragedii:

- nu folosiţi aparate electrice defecte, im-
provizate şi nu le lăsaţi sub tensiune;

- nu amplasaţi radiatoarele lânga perdele 
sau mobilier;

- nu amplasaţi materiale combustibile în ap-
ropierea sobei (haine, lemne, etc.);

- veri� caţi coşurile de fum, acestea trebuie 
curăţate anual, tencuite si izolate de materi-
alele in� amabile;

- nu lăsaţi copii singuri, nesupravegheaţi şi 
focul aprins în sobă;

- nu vă culcaţi fara a stinge focul din sobă 
sau inchide gazul.

Potrivit datelor statistice, un incendiu are 
loc la � ecare 20 de minute. Prin urmare, vă 
rugăm sa trataţi focul şi curentul electric cu 
respect si grijă.

 Şef S.V.S.U,
VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

SERVICIUL VOLUNTAR  PENTRU  SITUAŢII  DE  
URGENŢĂ  SÂNTANA  ADUCE LA CUNOŞTIINŢA  

Sunt 55 de ani 
de când în Sântana este curent electric!
Existența noastră zilnică ar fi  de neconceput 

astăzi fără curent electric. Cum am putea trăi 
fără iluminat electric, televizoare, calculatoa-
re, frigidere etc. ? Și totuși, în urmă cu mai 
bine de 55 de ani, bunicii și străbunicii noștri 
nu au benefi ciat de avantajele acestui tip de 
energie. Abia către sfârșitul anului 1961, în 
Sântana se introduce curentul electric de înal-
tă tensiune. Satul Caporal Alexa a fost electri-
fi cat un an mai târziu.
Tot în acel an, se construieşte stadionul cu 

tribună din beton, cu 700 de locuri. 
Ce s-a întâmplat în urmă cu 10, 20...60 de ani
În anul 2006 piața din centrul localității a 

fost mutată lângă școala ”Sf. Ana”, pe terenul 
din jurul turnului de apă.
În 1996 se înfi ințează cele două mari fabrici 

din oraș: EKR- Elektrocontakt România și 
Detatex.
În 1986 s-a dat în folosință primul bloc de 

locuințe din centrul orașului 
În anul 1976 Liceul Teoretic Sântana se trans-

formă în Școala Generală Nr 1 cu clasele I-X
În 1966 s-au construit dispensarul din 

Comlăuș și Caporal Alexa. La recensământul 
populației se înregistrează 12594 locuitori: 
5503 români 
În anul 1956, se construieşte Căminul Cultu-

ral din Satul Nou şi ia fi inţă spitalul Sântana  
în casa naţionalizată a familiei Rauchbauer (cu 
secţiile maternitate, pediatrie, interne, stoma-
tologie, având 50 de paturi, 6 medici, 17 cadre 
sanitare medii).  Fanfara Căminului Cultural 
Sântana, cu instrumentiști de etnie germană, 
a obținut locul al treilea pe țară la concursul 
formațiilor de amatori.

Sursa: „Istoria Sântanei în date, imagini și 
documente”- Gheorghe Sinescu-

Ș t i a ț i  c ă . . . . .

Vino în echipa AVON și te vei bucura de be-
nefi ciile de a face parte din cea mai mare com-
panie de vânzări din România:
   -reduceri de până la 40% din valoarea co-

menzilor;
   -livrarea produselor la domiciliu în 48 ore;
   -puteți plasa comenzile online;
   -produse cadou în fi ecare lună;
   -participarea la concursuri și competiții;
   -șansa de a promova rapid la conducerea 

unei echipe;
   -aveti permanent sprijinul unui coordonator 

de vânzări.
   CADOURI -ÎNCEPÂND CU PRIMA CO-

MANDĂ.                                                                                  Vei 

fi  deținător de card ( unicul card parfumat de 
pe piață ) care îți va aduce numeroase benefi -
cii atât la cumpărăturile AVON, cât și la alte 
cumpărături și va funcționa ca și o ASIGU-
RARE MEDICALĂ .
   Ai șansa unui câștig suplimentar și chiar 

mai mult.
   Pentru comenzi sau înscrieri sună sau tri-

mite sms la 0740755297 și vei fi  contactat în 
cel mai scurt timp.

A n u n ț
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D i n  a c t i v i t a t e a 
C o n s i l i u l u i  L o c a l

Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 20.09.2016, având pe 
ordinea de zi următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcţii  și de organizare a aparatului de specialitate al 
primarului din cadrul Primăriei orașului Sântana pen-
tru anul 2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcţii  și de organizare a aparatului de specialitate al 
primarului din cadrul Primăriei orașului Sântana pen-
tru anul 2016;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de 
functii  și de organizare a aparatului de specialitate al 
primarului din cadrul Primăriei orașului Sântana pen-
tru anul 2016;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezen-
tanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ în orașul Sântana pentru 
anul școlar 2016 – 2017;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor  
pentru  acordarea de  ajutoare  de urgenţă pentru per-
soanele care se a� ă în situaţii de necesitate sau alte situ-
aţii deosebite;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamen-
tului de organizare și funcţionare a Consiliului Local 
Sântana pentru mandatul 2016- 2020;

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
calendarului evenimentelor cultural- artistice  la nive-
lul  orașului Sântana, pentru anul 2016;

9. Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor  de 
transport pentru elevii care naveteaza din Caporal Ale-
xa  la Liceul Tehnologic “Stefan Hell”;

10. Proiect de hotărâre privind încetarea  mandatului  
administratorului SC Primvest Consult SRL.

Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

ANUNŢ IMPORTANT
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.
Vă aducem la cunoștinţă faptul că exercitarea drepturilor electorale se efectuează în baza unui act 

de identitate a� at în termen de valabilitate.
Titularii actelor de identitate a căror valabilitate expiră au obligaţia de a solicita eliberarea unui nou 

document, înainte cu maxim 180 zile și minim 15 zile înainte de expirarea acestuia.
Primăria Sântana

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de ener-
gie termica in sistem centralizat, energie electrica, 
gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili pe-
trolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur 
sistem de incalzire, acesta � ind cel principal utilizat;

Cine poate bene� cia de ajutoare-
le pentru încălzirea locuinţei:

Familiile și persoanele singure ale căror veni-
turi nete lunare pe membru de familie sunt mai 
mici de 615 lei.

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, 
indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii 
de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta 
si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt 
inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul 
la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta 
de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai a� a in 
intretinerea parintilor, precum si persoana cu var-
sta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se 
gospodareste singura si are capacitate de exercitiu 
anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- con-
structia cu destinatia de locuinta a� ata in proprie-
tatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra 
careia exercita un drept de folosinta in conditiile 
legii, situata la adresa inscrisa in actele de iden-
titate ale membrilor de familie sau, dupa caz, 

adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea 
de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea chel-
tuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza 
locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de 
necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum 
sunt acestea de� nite potrivit prevederilor Legii 
locuinteinr. 114/1996, republicata,

Pentru familiile si persoanele singure bene� -
ciare de ajutor social care utilizează combustibili 
solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza 

unui contract cu clauză de întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major şi legal împuter-

nicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru persoane singure 

care nu au împlinit 18 ani.
Acte necesare pentru depunerea dosarelor: 
- Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză 

taxe şi impozite, viză fond funciar);Descarca cerere
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certi� cate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certi� cat de căsătorie / deces, Hotărâre 

judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de 

masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemni-
zatie

- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veni-
turile din activitati independente;

- Adeverinta institutie de invatamant in ca-
zul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia 
burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

- Factură gaze (luna anterioară)- dacă este cazul;
- Dosar cu şină.

Lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei 

de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea 

aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 
rurală            

Bunuri mobile
1Autoturism/autoturisme şi/ sau motoci-cletă/ 

motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru persoanele cu 
handicap sau destinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum şi pentru uzul 
persoanelor a� ate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o 
vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane 
de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 

microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
5.Utilaje agricole: tractor, combină 

autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, 

moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte 

utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, 
mecanic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror 

valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma 
de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv 
suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile 
menţionate conduce la excluderea acordării ajuto-
rului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
/ alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domiciliu orice 
modi� care intervenită în componenţa familiei 
sau veniturilor de natură a conduce la modi� carea 
ajutorului acordat.

- modi� cările se anunţă prin depunerea unei 
noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă 
modi� carea, în termen de 5 zile de la producerea 
acestora.

Primăria Sântana

Cu privire la ajutoarele de încălzire
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În periada 31.07.2016 – 06.08. 
2016, am participat în cadrul proiec-
tului Erasmus + 
„Dezvoltare profesională prin conec-

tare europeană”,  la cursul de perfec-
ţionare SMILE – Using museums and 
heritage as a teaching and learning re-
sourse desfăşurat la Stockholm, Sue-
dia.  Alături de mine au mai participat 
cadre didactice din 8 ţări: România, 
Portugalia, Finlanda, Croaţia, Polo-
nia, Guadalupe, Spania şi Slovenia.
Cursul s-a axat în special pe educa-

ţia „outdoor”, pe vizitarea muzeelor, 
şi a locurilor cu o însemnătate spe-
cială pentru identitatea unei naţiuni, 
acesta fi ind şi scopul principal al cur-
sului: descoperirea şi  interpretarea 
identităţii unui popor.
Prima zi a început cu prezentarea 

cursului de către organizatori şi pre-
zentarea participanţilor sub forma 
unui muzeu personal.  Fiecare a tre-
buit să se prezinte cu ajutorul a trei 
obiecte personale.
A doua zi s-a axat pe vizitarea 

muzeului în aer liber, un fel de mu-
zeu al satului, de pe insula Skansen 
„Skansen Open-Air Museum”.  Aici 
am avut de pregătit şi prima temă de 

grup: Viaţa femeilor din secole di-
ferite, realizată cu ajutorul aplicaţiei 
pentru Ipad, Adobe Spark.
Ziua a treia, a început intr-un mod 

de-a dreptul magnifi c, prin vizitarea 
muzeului Vasa, cel mai vizitat muzeu 
din lume, muzeu construit în jurul 
vasului de război din sec. 17 al di-
nastiei Vasa. Acesta s-a scufundat la 
30 de minute după plecarea din port. 
În 1959 a fost readus la suprafaţă, 
98% în stare intactă.  A doua parte 
a zilei ne-a introdus în lumea televi-
ziunii, deoarece la muzeul tehnic a 

trebuit să producem un program de 
ştiri, acesta fi ind transmis în direct la 
televisiunea locală.
A patra zi ne-a transpus în trecut, prin 

vizitarea oraşului din epoca renascen-
tistă Mariefred, şi a castelului Grip-
sholm, muzeu care găzduieşte galeria  
naţională de portrete regale.  Ca temă 
de grup a trebuit să facem un fi lm Ado-
be Spark despre orientarea în spaţiu, 
despre descoperirea oraşului prin an-
trenarea tuturor organelor de simţ.
Urmatoarea activitate a fost desco-

perirea oraşului prin trecerea dintr-o 
epocă în alta.  Am desfăşurat diferite 
exerciţii de folosire a spaţilor urbane 
pentru a înţelege istoria unui oraş.

Finalul cursului a constat din pre-
zentarea activităţii şi temelor de grup 
a tuturor participanţilor, întocmirea 
actelor, acordarea diplomelor şi bi-
neînţeles dureroasa despărţire.
A fost o săptămâna minunată, în 

care am cunoscut oameni minunaţi, 
metode extraordinare de predare pe 
care sper să le pot folosi în activita-
tea mea didactică, după măsura po-
sibilităţilor, bineînţeles. Cu toate ca 
a fost o săptămănă plină de activităţi 
şi destul de obositoare,  pot spune, 
după  cum a fost şi devizia grupului, 
„Always keep SMILE – ing!” 

Prof. Înv. primar şi preşcolar 
Coroi Monica

De vorbă cu sântănenii
În acest număr al ziarului am fost prezenți la piața din Sântana, 

unde am stat de vorbă cu mai mulți sântăneni de la care am dorit să a� ăm 
ce cred că ar trebui realizat în continuare ca și investiție pentru oraș. 

Vă redăm mai jos părerile sântănenilor intervievați:

Cred că Administrația 
locală ar trebui să inves-

tească în această hală de 
la piață pentru că nu sunt 
condițiile cele mai bune. 
S-ar putea dota hala cu 
încălzire pentru timpul 
rece si cu o aerisire pen-
tru perioada caldă a anu-
lui. Cred și că investiția 
într-un ștrand aici la noi 
la Sântana ar �  bene� că 
pentru toată comunitatea.

Riviș Petru 

Consider că   Administra-
ția locală a făcut investiții 
bune pentru orașul nos-
tru. Mi-aș dori condiții 
mai bune la hala pieții, re-
abilitarea Căminului din 
Comlăuș, precum și con-
tinuarea asfaltărilor.

Mișcoi Maria 

Sunt de părere că ar trebui 
reabilitat Căminul Cultural 
din Comlăuș. Consider că 
trebuie să se investeaacă în 
vederea reabilitării tuturor 
Căminelor Culturale pen-
tru că acestea deservesc 
întreaga comunitate din 
jurul lor.

Muscă Aurica

Primăria ar trebui să in-

vestească în introducerea 
rețelei de apă-canal. Vă 
dați seama cât este de im-
portantă � nalizarea aces-
tui proiect, continuând cu 
asfaltarea tuturor străzi-
lor. Noi, � ind aici la piață, 
pot spune că mi-aș dori 
condiții mai bune în hală.

Hoșda Valer

Eu cred că administrația 
orașului Sântana ar trebui 
să consolideze terasamen-
tele drumurilor asfaltate 
pentru că acum sunt lo-
curi unde calitatea acelor 
porțiuni de drum lasă de 
dorit. 

Stoian Floare

Administrația Pu-
blică ar trebui să se 
implice în dezvol-

tarea economică a 
orașului prin atra-
gerea de investitori 
care să creeze noi 
locuri de muncă. 

Sunt tineri care 
trebuie să facă na-
veta zeci de kilo-
metri pentru a găsi 
un loc de muncă 
bine plătit.

A c h i m 
F l o r i n

Consider că cea 
mai bună investi-
ție pe care Primăria 
Sântana ar putea să o 

facă este în� ințarea 
unui parc de pa-
nouri solare care 
să producă curent 
electric. Astfel, 
gândind în viitor, 
acel parc ar pu-
tea asigura o parte 
substanțială din 
necesarul de elec-
tricitate al orașului, 
reducând totodată 
costurile facturi-
lor pentru energie 
electrică.

B i b i c i 
D o r i n

Primăria trebuie să � nali-
zeze proiectul de introdu-
cere a canalizării în oraș. 
Trebuie să ne ridicăm la 
nivelul european, nu pu-
tem funcționa corespunză-
tor fără a avea o legătură cu 
rețeaua de canalizare. 

Sicoe Ioan

Cea mai bună investiție pen-
tru orașul Săntana ar �  un 
ștrand care să aibă un bazin de 
inot pentru cei mici și pentru 
tineri. 

Există o sumedenie de săli 
de sport unde lumea merge ca 
să tragă de � are, dar ar trebui 

asigurate opțiuni și pentru alte 
sporturi. Inotul este o activi-
tate deosebit de sănătoasă și 
propice pentru dezvoltarea ar-
monioasă a copiilor. Singurul 
bazin unde putem inota este 
la Arad iar naveta nu este o 
soluție potrivită. 

Neag Monica
Pentru că primăria a reușit 

asfaltarea multor străzi sunt 
de părere că ar trebui acor-
dată o atenție sporită și 
podețelor la trecerile pie-
tonale. Acestea ar trebui re-
făcute sau reabilitate. Cele 
mai multe sunt vechi și ne-
sigure pentru tra� c.

Pop Ioan
rețeaua de canalizare. 

să tragă de � are, dar ar trebui soluție potrivită. sigure pentru tra� c.
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