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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Anamaria Budiu la Tokyo

EDIȚIA 151
KIRCHWEIH

Kirchweih-ul marchează ziua în
care a fost sfinţită biserica catolică
din localitate și este una dintre cele
mai importante sărbători tradiţionale ale etnicilor germani. Evenimentul are legătură cu data de

26 iulie, când catolicii sărbătoresc
Ziua Sfintei Ana, care în tradiția
creștină este mama Fecioarei Maria
și bunica lui Isus Hristos. Biserica
catolică din Sântana poartă Hramul „Sfânta Ana”. >>> pag.5

1300 de km pe bicicletă
pentru Kirchweih

Frahler Michael de 62 de ani și
Wiesenmayer Franz de 71 de ani
au călătorit de la Ingolstadt până
la Sântana cu bicicleta. Au plecat
în 16 iulie din Germania și timp
de 13 zile au străbătut cei 1300 de
km până în România. Michael și
Franz sunt sântăneni la origine și
au plecat definitiv din Romania
în anii 1983-1984, dar au declarat
că și acum se simt în Sântana ca
acasă și sunt de fiecare dată bine
primiți. Au străbătut zilnic câte

100 de km și tot zilnic au căutat
cazare. Drumul a fost foarte aglomerat, însă au întâlnit oameni
amabili care i-au ajutat când a
fost nevoie. De-a lungul traseului au întâlnit peisaje foarte frumoase, remarcate fiind Wachau
în Austria și Cotul Dunării în
Ungaria. Au fost bucuroși că nu
au avut parte de evenimente neplăcute, că nu s-au îmbolnăvit și
nu au avut pană la bicicletă.

Judoka română Anamaria Budiu a fost campioană națională de juniori în 2005 și a câștigat de-a
lungul anilor, mai multe medalii la campionatele
naționale de juniori și U23. Practică judo din anul
2000 și deține centura neagră cu 1 Dan. Din anul
2010 și până în prezent este profesor de judo. A
predat această disciplină la Clubul elevilor din
Sântana și CS Unirea Sântana, iar acum antrenează echipa de judo din Bad Aibling, Germania. Recent, împreună cu o colegă -Elisabeth Gambos, a
câștigat concursul International Judo Federation
din categoria Creativitate, beneficiind de o călătorie gratuită la Campionatele Mondiale de Judo din
2019, ce se vor desfășura la Tokyo.

Altfel de valori
Interviu cu doamna Angela Giurgiu,
președinta secției de judo
a clubului sportiv Unirea Sântana
- Conduceți cea mai de succes secție
sportivă a clubului din orașul nostru.
Cum a reușit această ramură sportivă să
aibă rezultate atât de bune la Sântana?
- Mă simt onorată că sunt președinte al
secției judo al C.S UNIREA SÂNTANA,
secție care nu este doar secția cea mai de
succes a clubului, ci și numărul unu în
județ și doi pe țară, ca număr de medalii obținute la campionatul național din
acest an.
Pot spune că la baza acestor rezultate
extraordinare este munca, sacrificiul și
devotamentul judokanilor față de acest
sport, cât și a domnului antrenor Sebastian Rus.
- Să enumerăm câteva din cele mai prestigioase performanțe obținute de judoka sântăneni în ultimii ani.
- Voi enumera doar câteva, deoarece sunt foarte multe, dintre rezultatele
obținute de către „micii judokani”, din
perioada în care sunt președinte al acestei
secții, iar antrenor este domnul Sebastian
Rus;
În perioada 2018-2019, secția Judo a
obținut:

SÂNTĂNEANUL

CMYK

• 3 medalii de aur;
• 2 medalii de argint;
• 6 medalii de bronz;
• 1 medalie de aur și una de argint cu
Echipa de Vest, toate obținute la Campionatul Național de Judo;
• Locul 5 pentru România, la Balcaniadă;
• 1 medalie de bronz la Europene;
Aș menționa că au urcat pe podium la
toate concursurile la care au participat,
atât în țară cât și în străinătate! > p.4

Despre problema
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În atenția cetățenilor

Părinții care pleacă la muncă in
străinătate sunt obligați să anunțe
autoritățile publice locale (SPAS)

către Serviciul Sector câini fără
stăpân din cadrul Gospodăriei Comunale Arad, comandă
onorată în data de vineri, 2
se va ocupa de întreținerea copilului pe
În atenția, părinților
august, când au fost prinși alți
perioada absenței părinților sau tutorelui,
care pleacă la muncă
18 câini din următoarele zone:
după caz.
în străinătate,
4 în centru; 5 pe strada TranPersoana desemnată trebuie să facă parte
fie că au contract de muncă sau
din familia extinsă, adică sa fie rudă până
dafirilor; 4 pe strada Rozelor;
nu, dar își lasă copiii acasă :
2 pe strada Ghioceilor, 2 pe Serviciul Public de Asistență Socia- la gradul patru inclusiv, să aibă minimum
Joi, 25 iulie, s-a desfășurat strada Dudului și 1 pe strada lă, anunţă că părinții/persoanele care au 18 ani si să îndeplinească condițiile matecopii minori în îngrijire și vor să plece riale și garanțiile morale necesare creșterii
acțiunea lunară de prindere a Mărășești.
în străinătate, au obligaţia de a notifica și îngrijirii unui copil.
câinilor vagabonzi din oraș.
această intenţie reprezentanților serviciu- Confirmarea persoanei în întreținerea
Au fost prinși 13 câini din urlui public de asistență socială de la primă- careia va rămâne copilul, se efectuează de
mătoarele zone: 5 în centru; 2
ria de domiciliu, cu minimum 40 de zile către instanța de tutelă.
la piață; 1 la Penny; 2 în zona
înainte de a părăsi ţara și să desemneze La Serviciul Public de Asistență Sociaparcului K. Ackermann și 3 la
o persoană care se va ocupa de copii, po- lă, cei în cauză, vor primi îndrumare și
Gară. Ca urmare a numeroatrivit Legii 272/2004, privind protecţia sprijin în vederea întocmirii dosarului
selor solicitări, marți, 30 iulie,
drepturilor copilului (modificătă și com- privind delegarea autorității părintești
pletată prin Legea 257/2013), republicată, temporare, pentru a fi depus cu celeritate
a fost făcută o nouă comandă
cu modificările și completările ulterioare. la judecătoria de circumscripție.
Cetățenii au obligația prin lege
În acest sens, pot exista mai multe situații: În acest sens, sunt necesare următoarele
să-și țină câinii închiși în propria gospodărie!
1.În situația în care doar unul dintre documente:
”Animalul de companie este al tău, nu al orașului !
părinți pleacă în străinătate(la muncă sau - copie xerox de pe cartea de identitate a
Atragem atenția cetățenilor care dețin câini în gospodării, în alte situații), are obligația să se prezin- părintelui/părinților care pleacă;
că este ilegală lăsarea acestora pe străzile orașului, mai ales te la primăria de domiciliu, cu cel puțin - sentință de divorț;
că în multe cazuri acești câini ajung și în preajma școlilor, a 40 de zile înainte de a pleca în afara țării, - certificat de deces;
grădinițelor și sunt un pericol pentru copii. Rugăm cetățenii pentru a declara cu cine va rămâne co- - copie xerox de pe cartea de identitate
orașului să se îngrijească de propriile animale de companie și pilul/copiii pe perioada plecării sale la a persoanei desemnată, responsabilă să se
să le țină în curte. Prezența câinilor pe străzi, inclusiv a celor muncă în străinătate.
ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea
fără stăpân, afectează siguranța trecătorilor. Cu toată strădaÎn aceste sens, sunt necesare următoare- copilului/copiilor rămași acasă;
nia autorităților de prindere a sute de câini fără stăpân, totuși le documente:
-cazier judiciar de la poliție
lunar este reclamată prezența a noi haite în diverse zone din
- copie xerox de pe cartea de identitate a - adeverință de venit, cupon pensie, etc,
oraș. De aceea, lansăm un avertisment: cine este prins că lasă părintelui care pleacă;
privind veniturile persoanei responsabile
liber pe stradă câinele din gospodărie va fi amendat conform
- copie xerox de pe cartea de identita- să se ocupe de creșterea, îngrijirea și edulegislației.
te a persoanei desemnate să se ocupe de carea copilului/copiilor rămași acasă;
Siguranța cetățenilor este înainte de toate!
creșterea, îngrijirea și educarea copilului/ - adeverință de la medicul de familie
pentru persoana responsabilă;
Vă mulțumim pentru înțelegere.
copiilor rămași acasă;
-copie xerox de pe certificatele de naș- -copie xerox de pe certificatele de
Primăria Orașului Sântana
tere/cărților de identitate/ ale copilului/ naștere/cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;
copiilor;
-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la școală pentru elevi;
-adeverință de la medicul de familie -adeverință de la medicul de familie
pentru copil/copii,etc.
pentru copil/copii;
STIMAȚI CETĂȚENI, PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA
- adeverință de la medicul de familie 3. În cazul în care ambii părinții părăsesc
ÎMPREUNĂ CU SC VETERINAR MURISERV S.R.L.,
țara, este valabilă și obligatorie aceeași
pentru persoana responsabilă,etc.
VA RELUA, ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST 2019,
2.În cazul familiei cu un singur pă- procedură de la punctul 2.
CAMPANIA DE STERILIZARE A CÂINILOR FĂRĂ PEDIGREE
rinte( divort, deces, etc.), părintele/tu- Atenţie! Părinţii care nu notifică autotorele are obligația de a notifica în scris rităţile locale cu privire la intenţia de a
(CÂINI CARE NU SUNT RASĂ PURĂ).
intenția lui de a pleca în străinătate în pleca la muncă în afara ţării, constituie
ÎN ACEST CONTEXT, RUGĂM CETĂȚENII
fața reprezentanților serviciului public contraventie (dacă nu a fost săvârșită în
CARE DEȚIN ASTFEL DE CÂINI
de asistență socială de la primăria de astfel de condiții încât potrivit legii să fie
ȘI AU DOMICILIUL ÎN ORAȘUL SÂNTANA
domiciliu, respectând termenul mai sus considerată infracțiune) și se sanctioneaSAU SATUL CAPORAL ALEXA,
ză cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.
menționat.
SĂ DEPUNĂ O CERERE
Primăria
Notificarea trebuie să conțină, în mod
ÎNSOȚITĂ DE ACTUL
Orașului Sântana
obligatoriu, desemnarea persoanei care
DE IDENTITATE
evidența biroului de autoAL DEȚINĂTORULUI,
ritate tutelară și asistență
LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI
ORAȘULUI SÂNTANA.
socială.
Persoanele care au dobân- minori, persoane vârstnice
CERERILE SE VOR APROBA
Vă mulțumim pentru
dit
recent domiciliu pe raza sau persoane cu handicap,
DUPĂ PRINCIPIUL,
înțelegere și colaborare.
orașului, cât și cele care sunt invitate să se prezinPRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT.
Primăria
locuiesc fară forme lega- te la Primarie, pentru luPrimăria Sântana
Orașului Sântana
le și au în întreținere copii area acestora din urmă în

Sterilizarea gratuită a câinilor

Serviciul de Asistență Socială
vă aduce la cunoștință:

SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

SÂNTĂNEANUL

www.primariasantana.ro
www.facebook.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0357- 100-074
Fax: 0357- 100-075

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța
Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Conﬁanza SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!

Cum se manifestă pesta porcină africană?
Po r c i i î ș i p i e r d p o f t a d e m â n c a r e ;
Au u r e c h i l e ș i c o a d a l ă s a t e î n j o s , p e t e r o ș i i
în jurul urechilor și râtului, pe abdomen;
Stare generală proastă, respirație îng reunată,
cu febră puternică;
Lipsă poftă de mâncare
Ev o l u ţ i e m o r t a l ă î n 2 p â n ă l a 1 0 z i l e .
ATENȚIE!
Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze
porcii de boală.
> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul
nu mănâncă și stă mai mult culcat.
> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar
în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pericolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.
> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci infectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de
porc contaminată/infectată.
> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contaminată, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.
> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după
luni de zile.
> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor
dintr-o curte în alta.
- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, carnaţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt marcate și etichetate de către serviciile veterinare, conform
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a
răspândi boala în toată ţara.
- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimentare, care conţin carne de porc.
Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde
pot intra în contact cu pocii mistreţi.
Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?
- Ne asigurăm că achiziţionăm furaje, așternut și porci
din unităţi verificate
- Asiguraţi-vâ că porcii dumneavoastră nu intră în
contact cu porcii mistreţi
- Vânătorii și câinii de vânâtoare să nu vină în contact
cu porcii din gospodărie
- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau
în gospodărie
- Nu lăsăm porcii din alte gospodarii să intre în contact
cu porcii din gospodăria noastră
- Nu hrănim porcii cu furaje de origine necunoscută
- Nu hrănim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?

Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au
simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un
cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ
MEDICUL VETERINAR!

ATENŢIE!
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA
PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST
VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC,
MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE
100%!
• PORCUL CONTAMINAT
MOARE SIGUR!
MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE
Atunci când ANSVSA consideră că prezenta pestei porcine africane într-o exploatatie nu se poate infirma, exploataţia
trebuie imediat plasată sub supraveghere
oficială și dispune următoarele măsuri:
• efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploatatie;
• menţinerea în adăposturi a tuturor porcilor din exploatatie și interdicţia mișcării;
• interzicerea intrării porcilor în exploatatie sau ieșirea lor din aceasta.
• interzicerea ieșirii din exploatatie a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și
a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a
transmite pesta porcină africană;
• respectarea cu stricteţe a regulilor de filtru sanitar pentru circulaţia personalului;
• utilizarea unor mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;
MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE
• toate porcinele din exploataţie vor fi ucise fără întârziere, sub control oficial și intro manieră care să evite riscul propagării virusului PPA;
• se prelevează un număr suficient de probe, astfel încât să se poată determina modul
în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploataţie și perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploatafie
înainte de notificarea bolii;
• carcasele porcilor morţi sau uciși trebuie să fie procesate/distruse sub supraveghere oficială;
• materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploataţie în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie și adoptarea
măsurilor oficiale să fie marcate și distruse
sub supraveghere oficială;
• orice substanţă sau deșeu susceptibile de
a fi contaminate, precum furajele, așternutul, să fie supuse procesării; toate materialele de unică folosinţă care pot fi contaminate
și, în special, cele utilizate pentru operaţiunile de ucidere, să fie distruse;
- după uciderea porcilor, adăposturile și vehiculele care au fost utilizate pentru
transportul lor sau transportul carcaselor
lor, precum și echipamentul, trebuie dezinfectate, iar așternutul pentru animale, gunoiul de grajd și purinul susceptibile de a fi
contaminate trebuie distruse;

Este interzisă comercializarea
de cereale în piață!
Pot fi infectate cu virusul transmisibil
al pestei porcine africane!
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Locul deșeurilor
nu este în preajma ta

Campania de Mediu „Locul
deșeurilor nu este în preajma
ta”, a fost organizată în parteneriat cu Asociația Română
pentru Reciclare RoRec, pe
data de 10 august, bucurânduse și de această dată de un real
succes.
Transportul de la domiciliu
și cele trei puncte de colectare
din oraș au favorizat colectarea unei cantități însemnate
de deșeuri de echipamente
electrice și electronice.
Mulțumim cetățenilor Orașului Sântana și ai satului
aparținător Caporal Alexa,
care s-au implicat în această
acțiune, predând pentru reciclare peste 5 tone de echipamente electrice și electronice
scoase din uz, reducând semnificativ impactul negativ asupra mediului.
În cele din urmă dorim să vă
prezentăm lista cu persoanele
care au caștigat la tombola organizată în cadrul campaniei:

Cafetieră:
1. Budiu Maria;
2. Dobrea Maria;

Fier de călcat:
1. Briciu Flavius;
2. Tamaș Florin;

Mixer:
1. Binder Oniță;
2. Kulcsar Andrei;

Staful tehnic este condus de
către subsemnatul, Dan Cuedan, ajutat de câțiva jucători cu
experiență din cadrul echipei.
Bugetul nu ne permite să avem
preparator fizic sau antrenor
secund, așa cum au alte echipe
din liga a IV-a.”
Prima etapă desfășurată sâmbătă 17 august, Unirea Sântana
– Șoimii Șimand, s-a încheiat cu
scorul de 1-0, prin golul lui Băd
din prima repriză, în condițiile
eliminărilor lui Istin (34) și R.
Popa (64).
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Altfel de valori
Interviu cu doamna Angela Giurgiu,
președinta secției de judo
a clubului sportiv Unirea Sântana

>>> pag. 1 - Se spune că performanțele

Unirea Sântana
la început de campionat
Domnul Dan Cuedan, antrenorul echipei, a declarat pentru
ziarul nostru: „Încheiem șase
săptămâni de pregătire, bune
din punctul nostru de vedere.
Așteptăm cu încredere prima
etapă. Lotul a fost întărit cu jucători în toate compartimentele:
portari -Rusu; fundași -Savin,
Lezeu, Pașca, cu specificația că
toți sunt tineri, sub 21 de ani și
Maghici care vine cu experiența
primelor trei ligi; mijlocași
-Turcuș, Gherghel, Covaci, iar
în atac -Băd.
Obiectivul pe care îl avem
pentru acest campionat este să
depășim performanțele din ultimele două campionate, deși
noul sistem de departajare nu
ne avantajează, ci din contra,
avantajează outsiderii.

SÂNTĂNEANUL

sportive depind și de bani. Cum vă
descurcați financiar?
- Este foarte adevărat că și în sport banii,
au un rol important. Datorită rezultatelor
obținute de sportivi în anul 2018, bugetul a
crescut, prin implicare și promovare directă,
a crescut și suma obținută din sponsorizări,
deci în momentul de față pot spune că ne
descurcăm bine și pe plan financiar. Dovadă
sunt stagiile de pregătire la care au participat
judoka în acest an și care consider că au contat mult în atingerea rezultatelor obținute.
- Cum decurge colaborarea cu ceilalți
membrii din conducerea clubului? Cu conducerea primăriei? Cu antrenorul?
- Acum pot spune că am o bună colaborare cu conducerea C.S UNIREA SÂNTANA,
lucru pe care nu vi l-aș fi spus la început de
drum, dar se pare că rezultatele copiilor au
ușurat și îmbunătățit comunicarea dintre
noi.
Relația dintre mine și conducerea Primăriei a fost foarte bună încă de la început, chiar
dacă uneori voiam prea mult și mult prea
repede, am avut parte de multă înțelegere
și susținere, fapt care m-a convins să merg
înainte chiar și atunci când am simțit că nu
mai pot. Pentru toată această susținere, în
numele echipei de judo, îi mulțumesc domnului primar Daniel Tomuța, cât și întregului aparat administrativ. Despre colaborarea
mea cu domnul antrenor Sebastian Rus, pot
spune că am muncit „umăr lângă umăr”, am
fost tentați de multe ori să renunțăm dar...
rezultatele obținute și bucuria din ochii copiilor, când erau pe podium, ne-au motivat
să mergem înainte fără să privim în urmă!
- Care este situația actuală și care sunt
perspectivele în ce privește organizarea și
condițiile de antrenament?
- Putem spune că beneficiem de condiții
bune de pregătire, deoarece Primăria Sântana, ne-a pus la dispoziție o sală de antrenament exclusiv pentru judo, la care
pe parcursul anului s-au făcut mai multe
îmbunătățiri, printre care aș menționa, înlocuirea acoperișului, și am convingerea că în
cel mai scurt timp se va rezolva și partea din
interior, care necesită o investiție mai mare,
dar este un lucru foarte benefic sportivilor să
aibă la dispoziție o sală în care se antrenează
când vor dar mai ales cât este necesar, pentru
a obține cele mai bune rezultate.
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- Printre sportivii cu rezultate bune se numără și proprii dvs copii. A contribuit acest
lucru la implicarea dvs în managementul
echipei?
- Da, într-adevăr printre sportivii cu cele
mai bune rezultate se numără și copii mei,
lucru de care ca mamă nu pot decât mândră să fiu și totodată mulțumită că au ales să
practice acest sport care îi ajută să se dezvolte
atât fizic cât și psihic. Am prins drag de acest
sport datorită lor și antrenoarei de la debutul
copiilor mei, sensei Anamaria Budiu, m-am
implicat în organizare încă de pe atunci, dar
pot spune că motivul pentru care m-am
decis să îmi dedic o parte din timpul meu
acestui sport a fost aceea sclipire din ochii
tuturor sportivilor judoka care spuneau: „
Vrem să demonstrăm că și noi putem ajunge
la performanță”, lucru pe care l-au și dovedit.
- Care sunt cele mai înalte așteptări pe
plan sportiv?
- Dacă vom fi susținuți în continuare ne
dorim să dovedim că uneori „ imposibilul
poate deveni posibil” și acești copii vor reuși
să aducă în continuare cinste orașului Sântana, și de ce nu să aducem aurul olimpic,
acasă, la Sântana. Personal ca președinte al
acestei secții mi-aș dori ca împreună cu alți
iubitori și susținători ai Judo-ului Arădean,
să reușim să ne păstrăm valorile la noi acasă,
să nu fim nevoiți să-i trimitem să se pregătească în alte județe din țară, reprezentând
astfel alt club decât cel care i-a format.
- Un mesaj pentru echipă, pentru sântăneni.
- Deoarece judo ne arată calea, echipei îi
spun că au ales cea mai bună cale, să muncească la fel de mult și sunt sigură că vor ajunge
acolo unde își doresc, adică pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului. Pentru toți ceilalți și în
special pentru parinți, am un mesaj:
Dacă vă doriți un copil responsabil, devotat și disciplinat, haideți la judo începând cu
data de 09.09.2019. Vă așteptăm cu brațele și
porțile sălii deschise, iar copiilor le spun ca
oricare dintre ei poate deveni un campion!
Tuturor locuitorilor le mulțumesc în numele întregii echipe atât pentru susținere cât și
pentru mesajele de felicitări și încurajări pe
care ni le-ați transmis și care au fost și sunt
foarte importante pentru noi. Un mesaj din
partea micilor judokani:
Vă promitem că veți mai auzi de noi!!!
Viceprimar Cornel Gligor
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Fanfara Lambert Steiner – turneu în Germania

În perioada 11-16 iulie, Fanfara
”Lambert Steiner” a orașului Sântana a fost invitată în Germania de
către d-ul Josef Lutz, vicepreședinte
al Asociației Sf. Gerhards-Werkes
Stuttgart, să participe la câteva sărbători cultural-religioase, prilej cu
care au avut ocazia de a vizita diverse obiective turistice deosebite, cum
ar fi castelul Schönbrunn din Viena.
În 12 iulie, fanfara a concertat la primăria orașului Burgkirchen cu ocazia serilor culturale bănățene (Banater Kulturabends), fiind primiți
de oficialitățile locale în frunte cu

primarul orașului, domnule Johann Krichenbauer. Pentru că printre
spectatori s-au aflat numeroși sântăneni plecați în Germania cu decenii
în urmă, dirijorul fanfarei, domnul
Dan Miculiț, a ales un repertoriu
special, care a cuprins numeroase
cântări știute de către aceștia încă de
pe vremea când erau la Sântana, lucru foarte apreciat de întreaga sală.
Alături de fanfară, a susținut un
recital solo studenta Denisa Badea,
care pe vremea când era în clasa a
VIII-a, a câștigat premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, instru-

mentul flaut.
În 14 iulie, la Basilica Sf. Anna din
Altötting, s-a desfășurat a 60-a ediție
a pelerinajului anual, la care au participat etnici germani din mai multe
țări ale Europei, printre care și România. Surpriza cea mare a fost că alături
de actuala fanfară ”Lambert Steiner”
a cântat și fosta fanfară a orașului de
acum 30 de ani. Cele două fanfare au
cântat apoi, la ieșirea din biserică, câteva cântece împreună.
În 16 iulie 2018, fanfara Lambert
Steiner a susținut melodic, slujba religioasă la Biserica Sf. Wolfgang din

KIRCHWEIH -Ediția 151

Nürnberg, unde au participat mulți
dintre sântănenii stabiliți în Germania. Și la Nürnberg, au fost primiți
la primăria orașului, în care 5 consilieri sunt germani originari din
România și le-au vorbit românește.
Alături de ei au fost prezenți domnul
Josef Lutz și domnul Johann Kerner,
cel care a contribuit la reînființarea
acestei fanfare.
Fanfara Lambert Steiner a fost constant susținută de către d-ul Josef
Lutz și d-nul Johann Kerner, iar costurile deplasării au fost suportate de
către Asociația Sf. Gerhards-Werkes
Stuttgart.
Viceprimar Cornel Gligor

CRISS HORIZON 2020
proiect educațional european
în parteneriat cu ISJ-Arad,
din care face parte și Liceul
Tehnologic „Stefan Hell”

>>> pag. 1 Programul câte un pahar cu vin ofe- ora 17:00, Kirchweih-ul

celui de-al 151 kirchweih a
cuprins o serie de manifestări care s-au întins pe durata a mai multor zile, începând de vineri, 2 august, cu
un pelerinaj la Mănăstirea
Maria Radna. Sâmbătă la
ora 17, așa cum este obiceiul, organizatorii însoțiți de
fanfară, o parte din tinerii
dansatori și participanți, au
venit la primăria orașului
pentru a face autorităților
invitația oficială de participare la Kirchweih. Trebuie să precizăm că la aceste
evenimente alături de sântăneni au fost prezenți și
foști locuitori din Sântana,
stabiliți acum în Germania,
dar care au rămas legați
sufletește de orașul nostru
și de tradiția locală.
La primărie au fost primiți
de
către
oficialitățile
orașului, care au închinat

rit de către organizatori,
după care, în holul primăriei s-a cântat și s-a dansat
într-o atmosferă de bună
dispoziție. Ziua s-a încheiat în curtea școlii cu predare în limba germană,
cu o cină prietenească, un
gulaș oferit de organizatori, pe acordurile fanfarei
”Lambert Steiner”
Duminică dimineața, în fața
bisericii ”Sf. Ana”, numeroșii
oaspeți și invitați au așteptat
alaiul de dansatori, 27 de perechi, care au plecat de la casa
domnului Groo Manfred, al
cărui băiat, Patrick Groo
împreună cu Sarah Kwasnitzky au fost câștigătorii
buchetului la cel de al 150lea Kirchweih. După slujbă,
o parte a participanților au
servit masa la ”Primo Ristorante”.
După masă, începând cu

tradiţional a continuat în
parcul ”Katharina Ackermann” cu parada perechilor, dans și licitaţia buchetului de rozmarin, care
a fost câștigat de Karina
Palcu și Lukas Raab. Ziua
s-a încheiat cu dans și voie
bună la balul ţinut la pizzeria din Sântana.
Kirchweih-ul s-a încheiat
cu un bal desfășurat luni
seara în curtea școlii germane.

Inspectoratul Școlar Judeţean Arad
participă în această perioadă la un
amplu proiect european. „Criss-Horizon 2020” este
numele proiectului, în care Inspectoratul Școlar este
partener, finanţarea
fiind asigurată de
către Comisia Europeană de la Bruxelles. Implementarea
proiectului a presupus selectarea a 60
de cadre didactice,
care au ca scop coordonarea activității
a 1000 de elevi utili-

zând această infrastructură educaţională.
Ce semnifică
CRISS HORIZON
2020?
Este vorba despre un proiect care
propune crearea și
testarea unei infrastructuri educaţionale digitale pentru
dobândirea de competenţe și învăţare
pe tot parcursul vieţii.
Cadrele didactice
și elevii selectaţi au
ca sarcină realizarea
unui e-portofoliu,
conţinând rezolva-

rea unor sarcini de
lucru prestabilite,
în vederea dezvoltării unor competenţe absolut necesare într-o lume în
permanentă schimbare, transformare
și înnoire. Temele
abordate în acest
proiect sunt de actualitate stârnind interesul și curiozitatea
elevilor, fiind concepute pentru a fi rezolvate pe platformă
în mod interactiv,
utilizând internetul.
Liceul Tehnologic
„Stefan Hell” din
Sântana face parte
din cele 20 de școli
din judeţul Arad,
care au fost selectate de Inspectoratul Școlar Judeţean
Arad pentru participarea la acest proiect.
Prof.
Nicoleta Blidar
SÂNTĂNEANUL

CMYK

AUGUST 2019

Căsătoriile lunii IULIE 2019

Ș OD MAR IUS și VÂRCIU AMALIA MIRONA
BON Ț E O VID IU FLO RIN şi IO SIF ALEX A NDRA
MA N OL E B O G DAN RĂ ZVAN şi CIO NO C MA RIA A NITA
B I D I L E A N FLO RIN ALEX AND RU și TODEA L AV INIA
COLOMPAR MARIUSO MARIAN și STOIC A MARIANA ADELA
HA I C A OVI D I U CL AUD IU și MO RC AN G A BRIEL A FLORINA
I OS I P MIHAI și AR D ELEAN CRINA A DINA
COS T E A A DR IAN FLO RIN și HUR EZ AN FLORENTINA
I OJA I ULIAN CL AUD IU și CÎR CIU ALEX A NDRA
B E R L AN ȘTEFAN FER I și IOANO V ICI LIV IA
NOVACOVICI GHEORGHE ROMEO și BURAI MIRONELA LUMINIȚA
B I D ER G ERHARD și W EB ER ASTRID
N E D E LC U A ND REI MARIUS și SÂRB U I ONEL A V IORIC A
G I U R G IU R AUL IOAN și G RIG O R ILEA NA
MI H A I EUG EN și ȘTEFEA AND R EA CRISTINA
MI Ș COI COSMIN IOAN și PAȘCU AD RIA NA FLORINA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana 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

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:

COMEMORĂRI
ROMANESI ANCHIDIM IONEL
ȘIPOȘ PETRU

0357-100 074
E-ON Gaz
0800 800 928
Primărie
0357-100 074
Fax Primărie
0357-100 075
Stare Civilă
0357-100 077
Pompieri
0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
MICĂ IOAN
SUCIU ROVIN
DOBA CAROL
DOROȚ FLORENTINA
BUDIU PETRU

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța
SÂNTĂNEANUL

Din activitatea
Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
25.07.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
prin actul adițional nr. 12;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea
hotărârii consiliului local nr. 78/22.05.2018
privind modificarea hotărârii consiliului
local nr. 47/20.03.2018 privind înfiinţarea
clubului sportiv ”Club Sportiv Unirea Sântana”, instituţie publică în subordinea consiliului local al Orașului Sântana;
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea
erorii materiale din hotărârea consiliului
local nr. 115/17.07.2018;
4. Proiect de hotârâre privind rectificarea

SÂNTĂNEANUL
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bugetului local al Orașului Sântana pentru
anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general, a indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investiţii „Extindere școala gimnazială Sântana cu sala
de sport – strada Tudor Vladimirescu, nr.
25, județul Arad”;
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea
cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere școala gimnazială Sântana cu sala
de sport – strada Tudor Vladimirescu, nr.
25, județul Arad”;
7. Regulamentul de eliberare a acordului
și a avizului de execuție a lucrărilor aferente
rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al Orașului Sântana;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de
funcții pentru clubul sportiv ”Club Sportiv
Unirea Sântana“;
9. Diverse;
Intocmit, Anca Butar

Pesta porcină, o problemă stringentă
Începând de duminică, 11 august 2019,
Piața de cereale
s-a închis
pe o perioadă nedeterminată, ca măsură
pentru evitarea răspândirii pestei porcine
la nivelul orașului.
Prevenirea pestei porcine africane

În data de 9 august, 2019, la sediul Primăriei Orașului Sântana a avut
loc ședința comitetului de prevenire și combatere a pestei porcine
africane. În urma analizei s-au stabilit următoarele măsuri care se
adresează populației:
- Crotalierea tuturor porcilor din gospodăriile individuale și declararea acestora la biroul registrul agricol din cadrul primăriei. Se atrage
atenția crescătorilor de porci că aceste două acțiuni sunt obligatorii
pentru a se putea obține despăgubiri în cazul declanșării bolii.
Limitarea mișcării efectivelor animale între gospodării.
- Înăsprirea măsurilor de biosecuritate în fiecare gospodărie -haine de
schimb pentru munca în adăposturile animalelor și schimbarea acestora la intrarea și ieșirea din adăposturi.
- Anunțarea imediată a medicului veterinar în cazul unor animale cu
semne clinice de boală.

Anunțuri de la cetățeni
Vând spațiu comercial 132 de metri pătrați, strada Ghioceilor nr. 6, lângă
Liceul Tehnologic. Pret 25000 euro. Relații la telefon 0757536893.
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Ştiaţi că…

Ion Luca Caragiale scria că „Istoria pentru noi trebuie să fie un izvor
nesecat de poezie sănătoasă, un șir
de icoane sfinte de unde să căpătăm
totdeauna învățătură de adevăr și
insuflare de virtute”. În „Sântăneanul” din luna aceasta continuăm cu
date din istoria Sântanei.
La 31decembrie 1975, SMA Sântana a cedat în folosinţa liceului clădirile și atelierele școlare, iar în 1996,
Agromec Sântana le-a donat definitiv unității școlare.
Organizarea activităţii era minuţioasă, fiecare cadru didactic primea
la începutul semestrului sarcini precise de rezolvat așa cum se poate observa dintr-un proces verbal al unei
ședinţe a consiliului profesoral din
data de 17 februarie 1976 din care
am extras unele dispoziţii:
„În legătură cu planul de producţie tov. Lupu Ana va întocmi un grafic cu elevii care vor face practică la
îngrășătoria de porci a școlii;
-Tov. Lupu și tov. director se vor
preocupa de preluarea a 25 ha de
teren agricol cu porumb de la CAP,
iar tov. Bîr Nicolae Iorga și tov. Boar
vor reactualiza panoul cu fruntașii
școlii;
-Tov. director arată că se vor lua
măsuri împotriva profesorilor care
vor manifesta pasivitate.
-În legătură cu planul de producţie
arată că nerealizarea acestuia atrage diminuarea salariului, deci toţi
trebuie să participe la realizarea lui.
Planul este de 260.000 lei anual, însă
școala noastră a reușit anul trecut să
realizeze mai mult, 600.000 lei;
-Se reamintește că tov. pedagogi să
dea o importanţă mare meditaţiilor
cu elevii;
-Se solicită tov. Boar Maria să prezinte programul ansamblului sportiv;
-Tov. diriginţi, când sunt de serviciu, vor verifica caietele elevilor, la
materiile la care predau;
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-Tov. Boar Zenobie-pedagog, să
înceapă să scrie 200 de afișe pentru
popularizarea școlii;
-Toţi diriginţii sunt obligaţi să participe la plenara UTC;
-Tov. ing. Lupu Ana, va înfiinţa cercul micilor naturaliști (crescătoria
de porumbei, fazani, păsări mici);
-Hartl Iosif, maistru-instructor,
arată că în cadrul atelierului de
strungărie lucrează cu 5 elevi (7301600), se execută circa 250 bucăţi de
piese pentru IAMBA și face comandă dublă pentru tractoare”.
Tot în această perioadă, mai
cu seamă anul 1977, elevii participau la diferite concursuri artistice,
cum ar fi faza judeţeană a concursului „Cântarea României”, iar 15
elevi din anul III, secţia mecanicăagricolă, au participat la construirea
canalului Dunăre-Marea Neagră.
Școala avea în jur de 65 de angajaţi
(cadre didactice, personal auxiliar,
muncitori calificaţi și necalificaţi):
director-Ilie Mocioiu; profesori:
Marinela Fleșeriu, Minerva Codreanu, Lenuţa Gligor, Rosalia Ackerman, Iuliana Lorinczi, Ioan Petrișor,
Adalbert Francz, Ferovian Mărușter,
Magdalena Socoșan, Petru Bîr, Florentina Panait, Dorel Panait, Ana
Lupu, Anton Holzinger, Mihai Bălan, Ștefan Filimon, Mariana Popa;
maiștrii: Alexa Butari, Gheorghe
Mojic, Ștefan Reinholz, Iosif Hartl,
Ioan Katko, Gheorghe Magda, Viorel Belei; contabil: Rosalia Reinholz;
secretar: Viorica Barcaru; laborant:
Viorica Hîrcăian; administrator: Iosif Blenz; magaziner: Terezia Henger; pedagogi: Andrei Bartolomei,
Robert Zimmerman.
Transformarea efectivă în liceu s-a
petrecut în anul 1976, când s-a cerut
și realizat o clasă de a XI-a (treapta a
II-a de liceu la acea vreme) cu specialitatea mecanică-agricolă.
Elevii acestei clase au absolvit liceul în anul 1978, susţinând în același
an examenul de bacalaureat la Lice-

Structura anului școlar
2019-2020

În conformitate cu ordinul ministrului
Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind
structura anului școlar 2019-2020, cursurile
anului școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9
septembrie - 20 decembrie 2019) și semestrul al
II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de
învățământ sunt programate astfel:
•
vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12
ianuarie 2020)
•
vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 apri-

ul Agricol din Arad.
Tot în acest an, școala a fost
dotată cu o mașină de calcul, s-a primit sala de sport și prin efort propriu s-a realizat terenul de sport.
În cadrul realizării planului de producţie, în afara de prestarea muncilor agricole, a continuat producerea
unor diferite tipuri de piese pentru
IAMBA Arad, porţi pentru școală
etc.
Liceul s-a numit apoi Grupul Școlar Agricol, apoi Grupul Școlar Sântana cu structura Școala Generală
„Sfânta Ana” Sântana și în final „Liceul tehnologic Ștefan Hell”.
Baia publică (dispunea de 12 vane,
sală cu dușuri, sală de aburi) din
centrul Sântanei își încetează activitatea (1975) și se construiește tribuna noului stadion de fotbal de la
intrarea în oraș dinspre drumul de
Curtici.
Profesorul Crișan Gheorghe este
directorul școlii din Comlăuș în perioada 1975-1980 și 1984-1988.
Pe lângă căminele culturale, din
1976, funcționează Universitatea
Cultural-Știinţifică, înfiinţând cursuri de depanare radio-tv, foto, etică, știinţă și religie etc.
În anul 1976, datorită colectivului
valoros de cadre didactice sântănene, Universitatea din Timișoara
încheie convenţiile din 3 și 12 februarie 1976 în scopul efectuării de
practică pedagogică de către studenţii de la Facultatea de Filologie.
Astfel lectorul universitar Francisca
Itu, metodist la Facultatea de Istorie
- Filologie aduce studenţii anului al
III-lea, secţia germană, să ţină ore
de germană la clasele prof. Anton
Wekerle, Maria și Oscar Bleiziffer.
Lectorul universitar Ilie Birău coordonează practica pedagogică a celor 35 de studente din anul III, secţia
română - o limbă străină. Acestea
predau ore la clasele profesorilor
Nicolae Bupte, Stela Moraru, Elena
Nadiu, Gheorghe Sinescu, Mihai

lie 2020)
•
vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului
școlar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din învăţământul primar și
grupele din învăţământul preșcolar beneficiază
de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvenţă redusă, anul școlar se încheie în data de 29
mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5
iunie 2020.
Programul naţional „Școala altfel” are o durată
de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului
școlar și poate fi derulat în perioada 7 octombrie
2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce
rămâne la decizia școlilor.
Desfășurarea programului „Școala altfel” nu co-

Cioară, Nicolae Stoica, Mircea Pop.
În cursul acestui an, profesorul
Mihai Geisler demisionează din învăţământ pentru a pleca definitiv în
Germania, Romeo Trifa se transferă
la Arad, iar Ioan Petrișor la Liceul
Agroindustrial Sântana.
Între anii 1977-1989, din cauza comunismului, populaţia de etnie germană emigrează masiv în Germania
prin cumpărarea vizei de plecare.
Localitatea Sântana are 14944 locuitori.
Pe la sfârșitul anilor ’70, din Moldova, dar și din alte regiuni ale ţării,
apare la Sântana un nou val de coloniști români „viniturile”(cum le spun
localnicii), dintre care, unii, creează
destule probleme băștinașilor.
Cei din Sântana și Comlăuș, care
se consideră buni gospodari, religioși, disciplinaţi, oameni de încredere, fac portretul celor veniţi din
Moldova : „Mulți oameni care și-au
construit case arătoase, cu minte sănătoasă, inteligenţi, dar și câţiva care
sunt oameni dezordonaţi, gălăgioși,
beţivi, hoţi și gospodari îndoielnici”
etc.
Despre moţii veniţi în Sântana se
spune că sunt „iuţi la minte, domoli la vorbă, cinstiţi și drepţi precum
bradul de la munte, harnici și iubitori de agricultură, animale și natură, credincioși și ospitalieri, buni
gospodari și pilduitori spre binele
tuturor”.
Prin Legea 55/1978 multe sate au
fost comasate la comune, localitatea
Caporal Alexa, devenită sat, a fost
arondată comunei Sântana.
În anul 1979, Ceaușescu vizitează
Sântana, CAP „Viaţă Nouă”, pe președintele Gheorghe Goina.
Nicolae Iorga spunea: „Cunoscând
istoria, eroii, tradiția, ne facem mai
sociabili, mai altruiști, mai iubitori
de om și viață”.
Continuare
în numărul viitor al ziarului
Profesor, Gheorghe Sinescu

incide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale.
Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel
puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.
Etapele naţionale ale olimpiadelor școlare se
organizează, în general, în perioada vacanţei de
primăvară, potrivit unui calendar specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă
aplicabil nu se organizează cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al
examenelor de absolvire, respectiv de certificare/
atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a
se aprobă prin ordine distincte ale ministrului
educaţiei.
SÂNTĂNEANUL
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PROGRAMUL DE COLECTARE
A DEȘEURILOR RECICLABILE
(PUBELA GALBENĂ)

Vă aducem la cunoștință
că pubela galbenă destinată deșeurilor reciclabile se
va colecta în ziua de luni,
odată la două săptămâni
în Sântana și în ziua de
miercuri, odată la două
săptămâni în Caporal Alexa, respectându-se graficul
din tabelul de mai jos.
Totodată vă reamintim
că în pubela galbenă aveți
posibilitatea depozitării
deșeurilor din hârtie/carton, metal și plastic (ex.
PET, folie plastic, pungi

conserve, folie de aluminiu), recomandându-vă să
turtiți, pliați sau să striviți
ambalajele pentru a folosi
la maximum capacitatea
recipientului.
Este important ca ambalajele depozitate în pubela
galbenă să nu conțină reși ambalaje din plastic, sturi deoarece acestea vor
flacoane de șampon sau contamina hârtia și cardetergent, doze aluminiu, tonul !!!
SÂNTANA
Luni
19 august
2 septembrie
16 septembrie
30 septembrie
14 octombrie
28 octombrie
11 noiembrie
25 noiembrie
9 decembrie
23 decembrie

CAPORAL ALEXA
Miercuri
21 august
4 septembrie
18 septembrie
2 octombire
16 octombrie
30 octombrie
13 noiembrie
27 noiembrie
11 decembrie
25 decembrie

E greu de păstrat curățenia

Așa arăta în data
de 2 august zona
din jurul containerelor de pe strada
Micșunelelor, colț cu
Bălcescu. Pe bună
dreptate, cei care lo-

carton, sticlă și peturi) în colțul străzilor nu înseamnă
că locul respectiv se
transformă în groapă de gunoi. Vă rugăm să împăturiți
sau dacă este nevoie
cuiesc în zonă au fost să rupeți în bucăți
revoltați. Într-o cutie mai mici ambalajeera aruncat chiar și le de carton de mari
un cadavru de cățel.
dimensiuni pentru a
Atragem atenția că încăpea prin deschiamplasarea celor trei zătura containerului
containere (pentru de carton.

De pe șantierele orașului
Reparații la acoperișulul sălii de judo

tru asigurarea condițiilor de antrenament
și participare la concursuri.
Începând din anul 2018 antrenamenCu toții cunoaștem rezultatele excep- tele se desfășoară în sala fostului cineționale ale sportivilor secției de judo a matograf, pe care primăria, în funcție de
fondurile existente, a început să îl transclubului Unirea Sântana.
Numai în acest an au fost cucerite trei forme într-o adevărată sală de antrenatitluri de campioni naționali și nume- ment.
roase clasări pe podiumurile de premie- În această lună, firma de construcții
re ale diverselor concursuri naționale și a consiliului local, a refăcut întreg
acoperișul, urmând ca la iarnă să efectuinternaționale.
Primăria orașului depune tot efortul pen- eze renovarea interiorului.

Sala de Sport

Au fost finalizate fundațiile, peste care
urmează să fie turnată o placă de beton,
care va fi suportul pentru pardoseală și
peste care se va așeza structura metalică
a viitoarei săli de sport. Pereții vor fi din
profile tip sandwich. Lipit de sala de sport
cunoștință că aveti obligația de a
va fi corpul vestiarelor și al profesorului,
prezenta:
- actul de identitate al titularului care va fi realizat din zidărie.
contractului încheiat cu RETIM
SA;
- contractul încheiat cu SC RETIM SA sau factura emisă de
Stimați cetățeni, vă așteptăm la aceștia;
Implementarea proiectului transfrontasediul Primăriei Orașului SânPERSOANA DE CONTACT:
lier în care sunt implicate primăriile din
tana, compartiment Protecția
BLIDAR LAURENȚIU
Mediului, în fiecare marți și joi,
(TEL. 0733/037.830)
localitățile Sântana-Nădlac-Elek-Doboz
intervalul orar 9 – 13, în vederea *Acest anunț face referire doar
a ajuns în faza de dotare cu echipament
preluării pubelelor aferente ser- la acele persoane care au încheiat
de sonorizare a căminului cultural din
viciului de salubritate.
un contract cu RETIM și nu au
Satul Nou.
Pentru facilitarea procesu- primit pubele.
Valoarea echipamentelor se ridică
lui de preluare a pubelelor mai **Transportul pubelelor nu este
sus menționate, vă aducem la asigurat de Primăria Sântana.
la suma de 133.228 lei.

ANUNȚ
privind distribuirea pubelelor
(maro și galbene)

Dotare
din fonduri europene
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