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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Arta este una dintre 
principalele modali-
tăți prin intermediul 
căreia reușim întot-
deauna să evadăm din 
cotidian, dar mai im-
portant, ea ne ajută să 
ne conturăm și o per-
sonalitate puternică 
de-a lungul vremii.

De aceea, doamna 
învățătoare Daniela 
Chandler ne-a învățat 
de-a lungul anilor 
petrecuți împreună, 
să cântăm vocal, să 

cântăm la instrumen-
te muzicale (� uiere, 
clopoței muzicali), să 
dansăm, să recităm. 
În acest an școlar noi, 
elevii clasei a IV-a A, 
vom învăța ce este tea-
trul. 

În acest sens, doam-
na învățătoare a inițiat 
proiectul educațional 
Micii actori și teatrul 
educațional. Astfel, 
am vizionat în cadrul 
Festivalului Euroma-
rionete desfășurat în 

perioada 29 IX- 04 X 
2019, la Teatrul Clasic 
Ioan Slavici Arad, pie-
sa Lebedele de Hans 
Christian  Andersen, 
care ne-a fermecat și 
ne-a emoționat până 
la lacrimi.

Dragi sântăneni,
Acum, la ceas de sărbătoare, gân-

durile mele cele mai profunde se în-
dreaptă spre voi toți. Crăciunul este 
un timp de re� ecție personală, dar și 
de evaluare a raportului nostru cu cei 
din jur: cetățeni, prieteni sau familie. 

De asemenea, această sărbătoare 
sfântă este și o ocazie bună de a face 
un bilanț față de aspirațiile noastre de 
a lăsa o lume mai bună decât cea pe 
care am primit-o.

Acum, când sărbătorile bat la ușă, 
putem să spunem cu conștiința îm-
păcată că, până acum am muncit 
concret cu toții pentru a crea o co-
munitate mai bună, mai prosperă și 
mai demnă. Aceste realizări nu ne fac 
să � m plini de sine, ci să ne dorim să 
avem din ce, în ce, mai multe proiecte 
� nalizate.

Mesajul Crăciunului și realitățile 
noastre civice și sociale sunt interde-
pendente. Povestea Crăciunului este 
istoria reală a unei familii a� ate în di-
� cultate, care în mod miraculos, dar 
și cu pași concreți, reușește să treacă 
peste obstacole, primind ajutor de 
acolo de unde se aștepta mai puțin. 
Astăzi multe dintre familiile noas-

tre retrăiesc nesiguranța familiei din 
Betleem. 

Acum de Crăciun, sper ca � ecare 
dintre noi să reprezinte pentru ceilalți 
din jur o mână de ajutor și de solida-
ritate. Aceasta este valoarea societății 
noastre, dar și una dintre soluțiile  
administrației pe care o reprezint și 
care, în ciuda multor lipsuri cu care se 
confruntă în � ecare zi, mizează întot-
deauna pe faptul că, împreună putem 
realiza proiecte importante și putem 
îmbunătăți, atât viața comunității 
noastre, cât și imaginea orașului în 
care trăim.

Închei urându-vă tuturor să aveți 
grijă unii de alții și să arătați solidari-
tate în aceste vremuri tulburi. 

Acum două mii de ani, comunitatea 
celor inimoși și darnici a trecut acest 
test.

Crăciun Binecuvântat!
An Nou Fericit 

și Multă Sănătate!
Primar Daniel Tomuța

Sărbători fericite alături de cei dragi!

Primar 
Tomuța Daniel

Sântana în cântecul colindelor
Colinde, daruri, bunătate - este 

spiritul Crăciunului, Marea Sărbă-
toare a Nașterii Mântuitorului Iisus 
Hristos. Sântana a cunoscut și în 
acest an aceste sentimente atât de 
pure, de speciale ale Crăciunului. 

Le-a cunoscut după tradiția îm-
pământenită de a organiza serile 
de colinde de la Primărie, unde 

și anul acesta elevii au interpretat 
spectacole de neuitat. Nimic nu 
este mai frumos ca în acest spirit al 
bucuriei Crăciunului să auzim și să 
cântăm chiar noi frumoasele colin-
de românești pe care nu le întîlnim 
decât în preajma Sărbătorii Nașterii 
Mîntuitorului. > pag.4

În lumea teatrului. . .

Participare meritorie la Parada 
Portului popular din Arad

Municipiul a găzduit cu ocazia Zilei 
Naționale, Parada Portului Popular, 
eveniment dedicat Zilei Națonale a 
României, eveniment  care se a� ă la 
a II-a ediție. 

Parada a fost organizată într-un 
mod excepțional de Centrul Cultu-
ral Județean Arad, la eveniment lu-
ând parte multe comune și orașe din 

județul Arad printre care comunele 
Șeitin, Vinga, Archiș, Buteni, Dez-
na, Săvârșin, Almaș, Bârsa, Macea, 
Ghioroc, Covăsânț, Semlac, Șagu, 
Secusigiu, Livada, Șicula, Socodor, 
Tauț, Olari, Șiria, Seleuș, Fântâne-
le, Șofronea, Beliu, precum și din 
orașele Sebiș, Ineu, Sântana, Pecica, 
Curtici etc
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Nomenclator stradal 
Caporal Alexa

În tabelele alăturate puteți să vă veri� cați noile numere de case din Caporal 
Alexa. Sunt denumirile străzilor, iar pe � ecare stardă numerele vechi de case 
se înlocuiesc cu noile numere, conform celor prezentate în tabele.

Adresele din Caporal Alexa se vor identi� ca după noile numere, conform 
conversie de la � ecare adresă, de pe � ecare stradă.

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
208 1 267 2
209 3 267B 4
210 5 266 6
211 7 266 8

      211BIS 9 265 10
212 11 264 12
218 13 263 14
218 15 258 16
222 17    256A 18
223 19 256 20
224 21 255 22
224 23 255 24
226 25 255 26
228 27 248 28
231 29 247 30
232 31 246 32
233 33 242 34
234 35 241 36
235 37 240 38

STRADA ANDREI ȘAGUNA

STRADA PETRU PRECUP

STRADA GEORGE ENESCU

STRADA IOAN SUCIU

STRADA ȘTEFAN CICIO POP

STRADA VASILE GOLDIȘ

STRADA RENAȘTERII

STRADA ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ

STRADA STAN TEODOR

STRADA ALEXE ION

STRADA CĂDARIU IOAN

NR. VECHI-IMPAR NR. NOU IMPAR NR. VECHI - PAR
NR. NOU - 

PAR
349 1 351 2
350 3 351 4
317 5 316B 6
317 7 316 8
318 9 315 10
283 11 252 12
284 13 252 14
253 15 251 16
253 17 222 18
254 19 221 20
254 21 145 22
220 23 145 24
220 25 144 26
146 27 80 28
112 29 49 30

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
99 1 156 2

99B 3 155 4
100A 5 154 6
100 7 153 8
101 9 148 10
102 11 147 12
103 13 146 14
106 15 146 16
107 17 146 18
108 19 146 20
109 21 143B 22
110 23 143 24
111 25 142 26
114 27 141 28
114 29 140 30

114B 31 139 32
115 33 134 34
116 35 134 36
117 37 133 38
117 39 132 40
118 41 131 42
123 43 131 44
124 45
125 47
126 49

NR. VECHI NR. NOU - PAR
30  2
29  4
29  6
28  8
28 10
27 12
22 14
21 16
21 18
20 20
19 22
19 24
18 26

   18A 28
17 30
16 32
15 34
14 36
13 38
11 40
 6 42
 5 44
 5 46
 5 48
 4 50
 3 52
 3 54

    2A 56
NR. VECHI NR. NOU IMPAR

34 1
35 3

NR. VECHI-IMPAR NR. NOU IMPAR
335 1
336 3
336 5
337 7

   337B 9
338 11
339 13
339 15
340 17

   340A 19
345 21

   345B 23
346 25
347 27

      347BIS 29
348 31
352 33
354 35
356 37
360 39
361 41
361 43
362 45
364 47
365 49

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
270  1 399 2
270  3 332B 4

  271B  5 332 6
271  7 330 8
272  9 329 10
272 11 328 12
273 13 327 14
274 15 326 16
274 17 322B 18
275 19 322 20
284 21 321 22
280 23 320 24
281 25 319B 26
286 27 319 28
287 29 318B 30
288 31 315 32
289 33 314B 34
290 35 314 36
290 37 311 38
295 39 306 40
297 41 305 42
298 43 304 44
298 45 304 46
299 47 303 48

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
357  1 359B 2
358  3 359 4

309B  5 308 6
309  7 307 8

310A  9 307 10
291 11 394 12
292 13 F.N. 14
245 15 293 16
246 17 244 18
227 19 243 20
193 21 230 22
193 23 229B 24
194 25 229 26
137 27 192 28
138 29 191 30
119 31 177 32
120 33 136 34
73 35 135B 36
74 37 135 38
55 39 122 40
56 41 121 42
9 43 72 44
9 45 58 46

8 48
7 50

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
34  1 95 2
35  3 94 4
36  5 93 6
36  7 92 8

F.N.  9 92 10
37 11 91 12
38 13 86 14
39 15 85 16
43 17 84 18
44 19 82 20
44 21 78 22
45 23 77 24
46 25 76 26
47 27 75 28
47 29 70 30
48 31 70 32
49 33 69 34
50 35 69 36
52 37 68 38
53 39 67 40
54 41 67 42
57 43 F.N. 44
59 45
60 47
61 49
62 51

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
160  1    207B 2
161  3 207 4
163  5 206 6
162  7 205 8
164  9 204 10

   164B 11 203 12
165 13 200 14
168 15 199 16
169 17 217 18
170 19 198 20

  170B 21 198 22
   171A 23 197 24
   171B 25    196A 26

172 27    197B 28
   172B 29 196 30

173 31 202 32
   173B 33 202 34
   173C 35 195 36
    173D 37  F.N. 38

173 39 195 40
173 41 190 42
174 43 189 44
175 45 189 46
175 47 188 48
178 49 187 50

   178B 51   186B 52
179 53

   180A 55
180 57

   181A 59
   181B 61
   182A 63

182 65
183 67

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
373  1 335 2
374  3 333 4

   375A  5 369 6
374  7 269 8
376  9 268 10
376 11 267 12
376 13 158 14 
377 15 157 16
379 17 98 18
380 19 96 20
381 21 32 22
382 23 31 24
383 25
384 27
385 29
386 31
387 33
388 35
389 37
390 39
391 41

NR. VECHI - PAR NR. NOU - PAR
372  2
371  4
370  6
369  8
368 10
367 12
367 14

NR. VECHI NR. NOU IMPAR NR. VECHI NR. NOU - PAR
366  1 344 2

  366A  3 343 4
340  5 324 6
341  7 323 8
341  9 F.N. 10
325 11 278 12
325 13 277 14
326 15 260 16
275 17 259 18
276 19    214B 20
261 21 214 22
262 23 201 24
212 25 201 26
213 27 168 28
202 29 167 30
166 31 150 32
152 33    149B 34
104 35 149 36

   104B 37    105B 38
  89 39 105 40
  90 41 88 42
  40 43 88 44

     40A 45 87 46
  40 47 42 48
  25 49 23 50
  25 51
  26 53

STRADA ANTON PANN
NR. VECHI NR. NOU IMPAR

406 1
398 3
404 5
F.N. 7

400A 9
403 11
F.N. 13
402 15

402A 17
400 19
391 21
F.N. 23
400 25
399 27
F.N. 29
399 31
397 33
396 35
399 37
400 39

NR. VECHI NR. NOU - PAR
F.N. 2

STRADA EROII NEAMULUI
NR. VECHI-IMPAR NR. NOU IMPAR

408 1
366 3
366 5
301 7
301 9

   299B 11
300 13
237 15

      237BIS 17
   238A 19

238 21
235 23
236 25
185 27
186 29
183 31
184 33
184 35
129 37
130 39
130 41
128 43
65 45
66 47
63 49
64 51
   1 53

     2B 55
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Sala de sport a 
localității Șagu a 
fost între 14-15 
decembrie, gazda 
ediției cu numă-
rul cinci a Cupei 
„Inoan” la handbal. 
Un număr de 30 de 
echipe reprezen-
tând 11 cluburi sau 
școli gimnaziale 
din județele Arad, 

Timiș și Bihor, dar 
și din localitatea 
maghiară Apatfal-
va.

Echipele de hand-
bal fete si băieți an-
trenate de domnul 
profesor Honiges 
Josef, au urcat pe 
prima treaptă a po-
diumului! Aceste 
rezultate ne bucură 

și în același timp 
ne întăresc con-
vingerea că alături 
de judo și fotbal și 
handbalul face cin-
ste Clubului Spor-
tiv „ Unirea  „și 
orașului Sântana!

Marţi, 17.XII.2019, a avut loc în Sala 
Festivă a Liceului Tehnologic ,,Stefan 
Hell”  Spectacolul caritabil Ninge cu � ori 
de lumină organizat de profesorii și elevii 
liceului, având ca scop strângerea de fon-
duri pentru ajutorarea familiilor nevoia-
șe din localitate și împrejurimi. Iniţiativa 
acţiunii caritabile a aparţinut profesoru-
lui Musca Ioan Dinorel care împreună 
cu elevii clasei a XI-a B au continuat ac-
tivitatea începută acum patru ani, denu-
mind-o 9 NE PASĂ.

În acest sens, au răspuns invitaţiei de a 
performa în cadrul spectacolului nume 
cunoscute ale folclorului zonal: Radu 
Vand, Viorica Mănăstire și Formaţia Au-
tentic; Roberta Selagea și Adrian Diș; At-
mosphere Band; Ansamblul Cununiţa și 
Monica Groza; Roberta Dinescu și Cla-
udiu Barna. Spectacolul a fost prezentat 
de către Brie Cătălin și Dinescu Lorena, 
elevă a școlii sântănene. De asemenea, pe 
lângă colindele tradiţionale de Crăciun, a 
avut loc și un recital de poezii interpretat 
de elevele liceului, Borteș Cristina, Borteș 
Claudia și Drăgoi Andreea (clasa a XII-
a A); Pop Bianca (clasa a XI-a B); Rădac 
Ioana și Musca Ioana (Clasa a X- a B).

În deschiderea evenimentului au urcat 

pe scenă două generaţii diferite de elevi: 
generaţia care a în� inţat grupul 9 NE 
PASĂ și care a � nalizat studiile liceale în 
anul 2016 și actuala generaţie a profeso-
rului Musca Ioan Dinorel, clasa a XI-a 
B. Reprezentanta vechii generaţii, Borteș 
Flavia, a subliniat faptul că e important să 
nu uităm de cei din jur, deoarece ,, nicio-
dată dărnicia nu aduce sărăcia”, iar eleva 
Bianca Pop a vorbit despre importanţa 
continuării acestui proiect.

Atmosfera a fost una magică, spectatorii 
luând parte la un minunat recital de co-
linde și tradiţii speci� ce nașterii Mântu-
itorului. Ţinem să mulţumim tuturor ce-
lor care au fost prezenţi în sală și au reușit 
ca prin donaţiile lor să aducă zâmbetul în 
mijlocul unor familii. Din suma strânsă, 
grupul 9 NE PASĂ împreună cu dirigin-
tele Musca Ioan Dinorel au reușit să achi-
ziţioneze produse alimentare, distribuind 
cadouri la aproximativ 50 de familii din 
Sântana, Caporal Alexa și Olari. 

Felicitări tuturor celor prezenţi, iar în 
speranţa că astfel de fapte vor avea loc și 
pe viitor, le dorim sărbători fericite și un 

an nou cât mai frumos!   
Prof. Belei Elena Camelia

Actualitatea sportivă
Cupa „Moș Crăciun” la fotbal

Duminică 08.12.2019, Clubul 
Sportiv „Unirea Sântana” spri-
jinit � nanciar de Primăria și 
Consiliul local al orașului  Sân-
tana a organizat la Sala de sport 
a orașului, o competiție sportivă 
la fotbal intitulată „ Cupa Moș 
Crăciun „, în care s-au între-
cut șase echipe de fotbaliști cu 
vârsta de 9-10 ani din  județele 
Arad și Timiș! Micii fotbaliști 
de la Sântana au demonstrat 
astăzi că merită susținuți și au 
urcat pe prima treaptă a podiu-
mului, deci o dată cu ei crește și 
speranța că CS UNIREA SÂN-
TANA are prezent dar și viitor 
frumos în acest sport ! Ca in-

spector al acestui  Club Sportiv, 
doresc să-i felicit pe acești co-
pii minunați și atât de devotați 
acestui sport, pe antrenorul 
Stanciu Vlăduț pentru acest fru-
mos rezultat  și să le mulțumesc  
în mod special domnilor Vasi-
le Hojda și Casian Maghici de 
la CS Unirea Sântana, pentru 
sprijinul  acordat în organiza-
rea acestei competiții și nu în 
ultimul rând doamnei Rodica 
Mackert, patron al SC PIZZE-
RIA   „ PRIMO RISTORANTE 
SĂNTANA, care și astăzi pre-
cum și-n alte multe rânduri, a 
fost alături de noi !

Angela Giurgiu

Noi premii la JUDO pentru Sântana

Judokanii din Sântana ne ui-
mesc din nou! Patru sportivi 
minunați se întorc acasă din 
Bremen-Germania, unde au 
participat la un puternic con-
curs internațional cu aproxima-
tiv 2000 de participanți din 15 
țări,  cu 4 medalii. Sub bagheta 
magică a antrenorului Sebastian 
Rus, judokanii noștri au obținut 
mai mult decât speram: 

Amelia Paven 11 ani-AUR la 
U13 și BRONZ la U15, 

Raul Găman14 ani  -AUR la U 
15 și a luptat 3 tururi la U18, 

Claudiu Dobra15 ani -BRONZ 
la U 15 și locul 5 la U 18, 

Din echipă a făcut parte și 
sportivul Sârb Cristian care a 
ocupat un merituos loc 5. Fe-
licitări tuturor sportivilor și 
mulțumiri domnului primar 
Daniel Tomuța care a susținut 
și susține în continuare echipa 
de valoare a Judo-ului sântă-
nean!!!

Cupa „Inoan” la handbal

NINGE CU FLORI DE LUMINĂ
 LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,STEFAN HELL” 

SPECTACOL CARITABIL

10 măsuri simple sărbători fericite
Montaţi bradul într-un suport stabil și 

sigur. Asiguraţi alături un vas cu apă.
Montaţi lumânările în suporturi incom-

bustibile.
Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în 

apropierea lumânărilor aprinse.
Folosiţi doar instalaţii și decoraţiuni 

electrice fără defecţiuni ori improvizaţii.
Nu amplasaţi lumânări aprinse în apro-

pierea bradului, decoraţiunilor ori mate-
rialelor combustibile

Distanţa de protecţie dintre brad și ma-
teriale combustibile sau aparate electrice 

este de cel puţin 30 cm.
Achiziţionaţi arti� cii doar din magazine 

autorizate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu 
arti� cii.

Veri� caţi integritatea și curăţenia coșu-
rilor de fum.

Înainte de culcare, stingeţi soba, lumâ-
nările și deconectaţi aparatele electrice de 
încălzit ori decoraţiunile electrice.

In caz de incendiu, apelaţi serviciul de 
urgență la tel. nr.112.

SVSU Sântana
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Stimați cetățeni, vă 
aducem la cunoștință 
că începând din data de 
3 decembrie 2019, în � -
ecare zi de marți și joi 
în intervalul orar 08:00 
– 12:00,  aveți posibi-
litatea încheierii con-

tractului cu � rma de 
salubritate la sediul Pri-
măriei Orașului Sânta-
na. Persoana de contact: 
Blidar Laurențiu – Tel. 
0733/037.830. 

Pentru facilitarea pro-
cesului de încheiere a 

contractelor, vă aducem 
la cunoștință că aveți 
obligația de a prezenta o 
copie a actului de iden-
titate.

Primăria 
Orașului Sântana

Stimați cetățeni, vă 
aducem la cunoștință 
că acțiunea de colecta-
re a resturilor vegetale 
din orașul Sântana și sa-

tul aparținător Caporal 
Alexa a ajuns la � nal. 

Persoanele care nu au 
reușit să predea resturile 
vegetale în perioada de-

rulării acțiunii (octom-
brie-decembrie) au po-
sibilitatea transportării 
acestora prin mijloace 
proprii la depozitul de 
moloz al orașului care va 
rămâne deschis în peri-
oada următoare.

Primăria 
Orașului Sântana

În data de 11 decembrie 
2019, la sediul Judecăto-
riei Chișineu-Criș a fost 
organizată o festivitate 
prin care s-au sărbătorit 
25 de ani de la în� ințare. 
Au participat reprezen-

tanţi ai Curţii de Apel Ti-
mișoara, ai Tribunalului 
Arad, ai instanţelor din 
circumscripţia teritori-
ală a Tribunalului Arad 
și Parchetelor de pe lân-
gă acestea, reprezentanţi 

ai autorităţilor locale și 
ai principalelor institu-
ţii colaboratoare. Orașul 
Sântana aparține de 
circumscripția Judecă-
toriei Chișineu-Criș și a 
fost reprezentată de către 
viceprimarul orașului, 
domnul profesor Cornel 
Gligor și de către dom-
nul subcomisar Tiberiu 
Popovici – comandatul 
Poliţiei Orașului Sân-
tana, care au felicitat 
colectivul Judecătoriei 
Chișineu-Criș pentru 
activitatea desfășurată și 
au urat instituției succes 
în continuare.

Sântana în cântecul colindelor
În 18-19 decembrie 

2019, începând cu ora 17:00, în 
holul Primăriei Orașului Sântana 
a fost susţinut un program de co-
linde de către colindători veniți 
de la toate instituțiile de pe raza 
orașului, școli, biserici, poliție, pri-
mărie.  

Spectatorii au avut astfel plăce-
rea de a auzi la Sântana cele mai 
frumoase colinde tradiționale 
românești, simțind cu adevărat 
spiritul Crăciunului.

Gazda spectacolului nu s-a lăsat 
mai prejos, oferind tuturor colin-
dătorilor cadouri de Crăciun. 

Am avut astfel plăcerea de a auzi la 
Sântana, la Primărie, cele mai frumoase 
colinde tradiționale românești, inter-
pretate într-un mod autentic. 

Fiecare colindă parcă te-a pătruns 
la su� et atunci când ai auzit-o, te-a 
făcut să simți cu adevărat spiritul 
Crăciunului. 

Seri ale colindului românesc - așa 
s-ar putea intitula minunatele seri 

în care colindul a răsunat în Sântana 
prin interpretările corurilor elevilor.

Sperăm că și imaginile de la 
seara concertului vă vor încânta 
privirea și vă vor face să pătrundeți 
în atmosfera de bucurie a acestei 
manifetări culturale atât de dragi 
nouă, cum doar în preajma Cră-
ciunului o putem vedea și care anual 
este o tradiție a Orașului Sântana.
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Judecătoria Chișineu-Criș 
25 de ani de activitate

Participare meritorie 
la Parada Portului popular din Arad

Tineri în frumoase stra-
ie populare și cu steaguri tricolore au 
de� lat prin centrul municipiului Arad 

plecând din fața Consiliului Județean, 
urmând traseul Podgoria –Teatru –Pri-
măria Arad. 

La acest eveniment au participat și 
o� cialități județene, oameni politici pre-
cum și primari din județul Arad sau oa-
meni veniți din tot județul, care au ținut 
să ia parte la paradă și la spectacolul fol-
cloric care a urmat.

A fost prezent și orașul Sântana, care 
prin tinerii îmbrăcați în costumele noastre 
populare s-a ridicat la înălțimea momen-
tului: prezență meritorie, port popular au-
tentic, participare în alai de cea mai înaltă 
ținută artistică. Felicitări!

> pag.1

Pentru colectarea deșeurilor bio-
degradabile, vă rugăm să depozitați 
în pubela maro doar deșeurile bio-
degradabile fără sacii sau pungile de 

plastic în care se colectează. 
În caz contrar pubela nu va fi  go-

lită.
RETIM

Anunt deseuri biodegradabile

Colectare a deșeurilor 
vegetal a ajuns la final!

ANUNȚ
privind încheierea 

contractelor cu 
operatorul de salubritate



CMYK
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În atenția cetățenilor- mersul trenurilor pentru anul următor
valabil pentru perioada 15.12.2019-12.12.2010

Actorii sunt 
cei care dau viață perso-
najelor. Dorindu-ne să 
înțelegem ce înseamnă să � i 
actor, la invitația doamnei  
învățătoare a răspuns  Lă-
crimioara Szlanko,  actriță 
la Teatrul de Marionete din 
Arad, care, a venit în clasa 
noastră, să ne împartășească 
magia teatrului în toată 
splendoarea sa. 

Ne-a surprins atitudinea 
simplă, caldă, amuzantă a 
doamnei Szlanko. Când a 
ajuns în clasă, mai întâi s-a 
prezentat, iar apoi ne-a spus 
că are o surpriză pentru noi.  
Cu ea a adus un sac mare, 
unde era o surpriză, pe care 
ne-a dezvăluit-o mai târziu, 
ținându-ne în suspans.  Apoi 
ne-a povestit cum a ajuns ea 
actriță:  Încă de mic copil  ea 
își dorea să se facă inginer.  A 
început să simtă atracție pen-

tru teatru chiar din școala 
gimnazială, când a participat 
la Palatul Pionierilor la cursul 
de teatru, dar descoperirea 
dragostei pentru această me-
serie, de actor,  s-a întâmplat 
când era la liceu, la 16 ani, în 
urma vizionării piesei de tea-
tru  ,,Amintiri’’ în care juca 
una dintre marile Doamne 
ale teatrului românesc, Gina 
Patrichi, de la Teatrul Bulan-
dra din capitală. Văzând-o 
jucând și - a zis în sinea ei că 
își dorește să ajungă actriță. 

Răspunzând întrebărilor 
noastre, ne-a spus că a jucat 
în foarte multe piese, printre 
ele � ind:  Minunatele aven-
turi ale lui Nils Prichindelul, 
Fetița cu chibrituri, Regele 
Cerb, Hansel și Gretel, Dum-
brava minunată, și multe al-
tele, dar piesa preferată a fost 
D-l Goe deoarece a fost și 
scenarist și a jucat unul din-
tre personaje. Unul dintre 
momentele haioase ale întâl-
nirii a fost când a vorbit cu o 
voce foarte groasă, exempli� -

când cum folosește  un actor 
vocea pentru a intra în pielea 
personajelor. Colegii au soli-
citat-o de mai multe ori să își 
schimbe vocea, după care am 
făcut unele jocuri și exerciții 
speci� ce tehnicilor de teatru.

Apoi, ne-a arătat o parte din 
surpriză. Era o păpușă prin-
să cu sfori  legate de o cruce. 
Ne-a întrebat ce credem că 
reprezintă personajul. Prima 
dată toți am crezut că este o 
indiancă, dar era o vrăjitoare. 
Am încercat să ghicim din ce 
poveste face parte. Era vrăji-
toarea din Hansel și Gretel.

Deoarece eu și colegii mei 
pregătim încă de la începutul 
anului școlar niște scenete și 
o piesă de teatru de umbre, 
i-am prezentat sceneta Un 
șmecher la lecție, apoi tea-
trul de umbre Mica Sirenă, 
de Hans Christian Andersen, 
iar Lăcrimioara ne-a spus ce 
nu facem bine și ce ar trebui 
să schimbăm în atitudinea 
noastră, pentru a încerca să 
� m actori.

Aceste piese le  vom pre-
zenta colegilor, părinților, în 
luna martie, într-un specta-
col. Vor �  mai multe scenete, 
în așa fel încât � ecare copil să 
joace într-o piesă. Dacă doriți  
să ne vedeți, vă așteptăm cu 
drag! În acest sens, înainte de 
spectacol vă vom anunța prin 
a� șe.

Mai țineți minte când am 
zis că dumneaei ne-a prezen-
tat doar o parte din surpri-
ză? A urmat partea a doua. 
A scos încă o păpușă din 
sac! Și de data asta a trebuit 
să ghicim ce personaj este și 
din ce poveste face parte. Era 
domnul Goe! Ne-a lăsat pe 
câțiva dintre noi să mânuim 
marioneta. Eu am încercat și 
credeți - mă că a fost foarte 
greu!

La � nal am făcut o poză 
de grup. Atunci,  în acea zi, 
am văzut și am vorbit cu o 
actriță, pentru prima dată. A 
fost o zi extraordinară! Poate 
că pentru unii dintre cole-
gii mei, actrița Lăcrimioara 
Szlanko va �  acel punct de 
plecare care să le lumineze 
cariera mai târziu, în viață, 
așa cum a fost actrița Gina 
Patrichi pentru Lăcrimioara

Elev Andrei Porcolean, 
clasa a IV-a A

 Îndrumător 
prof. înv. primar  

Daniela Chandler

În lumea 
teatrului. . .

ATENȚIE LA SPECIFICAȚIILE URMĂTOARE
! Nu circula în zilele de 26.12.2019, 02.01.2020, 

20.04.2020 si 08.06.2020.

@ Varianta trenului 1531/1531-2. Circula în peri-
oada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord.

# În perioada închiderilor de linie Arad - 
Timişoara Nord circulă ca tren 12531/12531-2.

$ Circula în zilele de 6.

Zilele trecute Primăria Orașului 
Sântana a plantat un număr de 24 
de arbuști ornamentali gen tuia în 
zona Monumentului eroilor a� at 
pe strada 1 Decembrie, cu scopul 
creării unui efect decorativ plăcut 
în zona respectivă.  

Amenajarea zonei 
din jurul

 Monumentului 
Eroilor

> pag.1

Atenție 
la curățarea 

hornurilor
Suntem în sezonul rece și � ecare 

cetățean trebuie să aibă în vedere 
curățarea hornurilor, 

care este o obligație 
și responsabilitate individuală.

Primăria Orașului Sântana
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Căsătoriile lunii Noiembrie 2019
MIHUȚA ADRIAN MIHAI și TIMIȘ DANIEL A
MOCAN VIOREL şi NEGRU DELIA FLORICA

MORCAN GABRIEL DANIEL şi CĂRĂIAN LARISA MARIA
COLOMPAR ALEX FLORIN și FĂCĂLEȚI GHEORGHIȚA VASILICA
PRELIPCEAN CONSTANTIN SORIN și BULUGEAN IONELA MIHAELA

Luna precedentă au fost o� ciate 
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

BINDER IOAN
TOADER ILEANA
MAGDA MARIA

IGREȚ ELENA

LĂSCUȚ PETRU
GURBAN ELENA
TRIFA TEODOR
TOMA IOAN

REINHARDT REGINA
BRITA ANA
PAȘCA ILIE

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

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile și 
de canalizare vă rugăm să 

vă adresați către 
Uzina de Apă Sântana:

 0257 - 462138 
sau Compania de Apă: 

0372-782686 
Pentru probleme în ali-

mentarea cu energie elec-
trică și avarii curent:

 Enel Distribuţie Banat 
0257-929 

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078

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 în-
trunit în ședință extraordinară în data de 
15.11.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:
Proiect de hotărâre privind aderarea la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
19.11.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al orașului Sântana a unor bunuri de 
natura mijloacelor � xe a� ate în concesiune 
la Compania de Apă Arad, în vederea scoa-
terii din funcţiune.
2.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
suprafeței imobilului  situat în Sântana, str. 
Rodnei, nr. 2A, top 2847-2853/1, înscris în 
CF 302383 Sântana, de la suprafața de 4.461 
mp, la suprafața de 2.524 mp. 
3.Raportul privind modul de ducere la în-
deplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 
nr. 11/15.04.2019, cu nr. de înregistrare 
1671/20.09.2019 (17359/20.09.2019), efec-
tuat la unitatea administrativ teritoriala 
Orașul Sântana, de către auditor public ex-
tern Horvath Levente Akos din cadrul Ca-
merei de Conturi Arad. 
4.Proiect de hotărâre privind predarea că-
tre Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a am-
plasamentului și asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
: Proiect tip - „Construire bază sportivă tip 
1, str. Mihai Viteazul, oraș Sântana, județul 
Arad”, din oraș Sântana, judeţul Arad. 

5.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
listei de priorități cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească o locuință din 
fondul locativ de stat al orașului Sântana. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fundamentare privind necesi-
tatea și oportunitatea în� ințării Serviciului 
de Salubritate Stradală. 
7.Proiect de hotărâre privind în� ințarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență de categoria V3 și aprobarea re-
gulamentului de organizare și funcționare 
a Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență de categoria V3. 
8.Diverse.
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință de îndată, în data de 
22.11.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:
Proiect de hotărâre privind solicitarea 
adresată Consiliului Județean Arad, de tre-
cere a unui bun din patrimoniul public al 
județului Arad, în patrimoniul public al 
orașului Sântana.
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință de îndată, în data de 
29.11.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:
Proiect de hotărâre privind mandatarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Transport Public Arad în vederea atribu-
irii gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane, pe raza administrativ-
teritorială a Asociației de Dezvoltare Inter-
comunitară de Transport Public Arad, avi-
zarea caietului de sarcini și regulamentului 
serviciului public de transport persoane în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomu-
nitară de Transport Public Arad și aproba-
rea documentației de delegare a serviciului 
prin atribuire directă către Compania de 
Transport Public S.A. Arad.

Întocmit,Anca Butar

IN  ATENTIA PROPRIETARILOR DE CAINI SI PISICI 
  Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu Ord. 

ANSVSA 35/2016 in perioada 01 octombrie 2019 – 29 
februarie 2020 se desfasoara campania de vaccinare an-
tirabica la caini si pisici. Vaccinarea antirabica este obli-
gatorie si se poate realiza de catre personalul veterinar 
doar la animalele identi� cate. Metodele de identi� care 
ale cainilor pot � :

-Microcip insotit de carnet de sanatate;
-Carnet de sanatate pentru vaccinare antirabica;
    Conform art. 11 din Ord. 29/2008 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare privind masurile generale 
de prevenire si control a rabiei la animalele domestice 
si salbatice proprietarii si detinatorii de caini au urma-
toarele obligatii:

-sa se prezinte la sediul circumscriptiei sanitar-veteri-
nare de asistenta in vederea luarii in evidenta a cainilor 
si pisicilor in urma cumpararii, adoptiei sau fatarii.

-sa prezinte animalele pentru efectuarea vaccinarii an-
tirabice;

-sa detina un carnet de sanatate al animalului, in care 
sa se evidentieze actiunile imunopro� lactice antirabice 
efectuate si tratamentele;

-sa anunte imediat medicul veterinar despre orice 
muscatura produsa la om de catre cainii a� ati in proprie-
tatea sau ingrijirea lor

   Conform art.13 din OUG 155/2001 privind gestiona-
rea cainilor fara stapan modi� cata prin Legea 258/2013 
precum si dinart. 7 din Ord. 1/2014 pentruaprobarea 
normelor privind identi� carea si inregistrarea cainilor 
cu stapan, proprietarii sau detinatorii  de caini, persoane 
� zice sau juridice, au obligatia identi� carii tuturor cai-
nilor din proprietatea acestora pana la varsta de 90 de 
zile dupa fatare sau inainte de vanzare, donarea cu titlu 
gratuit sau scoaterea acestora in spatiul public. Detine-
rea de caini neidenti� cati si neinregistrati este interzisa. 
(art 16 din ord.38/2019).

 Cainii de rasa comuna, respectiv cainii ce nu fac parte 
din rase omologate sau metisi ai acestor rase trebuie ste-
rilizati pana la varsta de 4-6 luni femelele, iar masculii 
pana la 6-8 luni (HG 1059/2013 art 39).

Sanctiuni:
-conform art.14, alin.1, lit.B din OUG 155/2001, modi-

� cat prin Legea 258/2013, proprietarii sau detinatorii de 
caini, persoane � zice sau juridice, care nu si-au microci-
pat cainii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 
10.000 lei

-conform art. 23 din Legea 205/2004 privind protectia 
animalelor, modi� cata cu Legea 9/2008, proprietarii care 
nu vaccineaza antirabic cainii din proprietatea acestora se 
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Dacă ninge, zăpada de pe 
trotuarul din fața casei tre-
buie curățată de către propri-
etari sau chiriași 

Conform Ordonanței Gu-
vernului nr 21/2002 și  hotă-
rârii nr. 181 din 20.11.2018 a 
consiliului local

privind asigurarea unei 
bune gospodăriri a localității, 
cade în sarcina cetățenilor: 

a) menţinerea curăţeniei 

pe trotuare, pe partea caro-
sabilă a străzii sau a drumu-
lui, pe porţiunea din dreptul 
gospodăriei și a locurilor de 
parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zapezii și 
a ghetii de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor în care lo-
cuiesc sau pe care le folosesc 
în alte scopuri.

Primăria 
Orașului Sântana

În atenția cetățenilor
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Iată că au trecut 
30 de ani de la că-
derea Zidului Ber-
linului și implicit al 
blocului comunist.

În curând se vor 
împlini 30 de ani 
de la căderea co-
munismului și la 
noi în România.

Am văzut la 
Bruxelles o buca-
tă din acel zid și 
mi-a venit în minte 
o întrebare: Ce s-a 
schimbat atunci? 
Ce am câștigat în 
acești 30 de ani?

Si vă atașez una 
din imaginile mele 
preferate, din care 
reiese cel mai im-
portant lucru ce 
l-am câștigat: 

LIBERTATEA.
Ce 

s-a schimbat
Multe
 Totul! 

Sunt opinii diferi-
te, că în bine, că în 
rau?

Dar este cert un 
lucru: suntem liberi 
și facem parte din-
tr-o familie euro-
peană pentru care 
respectarea dreptu-
rilor și a libertăților 

este un element 
fundamental.

Acum 30 de ani, 
nimeni nu îndrăz-
nea să viseze că 
vom putea doar cu 
o carte de identita-
te să mergem să vi-
zităm orice loc din 
Europa.

Faptul că este scris 
în limba română 
Parlamentul Euro-
pean îmi crează un 
sentiment că sun-
tem acolo unde ne 
este locul, în familia 
noastră europeană.

În Parlamentul 
European se discută 
legi, principii, dar și 
cum se va împărți 
� nanțarea din fon-
duri euroepene pen-
tru statele membre.

Noi suntem un 
astfel de stat! Acum, 
la 30 de ani de la 
Revoluție. Vocea 
Românieie este as-
cultată. Stăm la 
masa  Uniunii Eu-

ropene! Totul aici 
se dezbateși avem 
si noi un cuvânt de 
spus prin cei 32 de 
europarlamentari 
ce îi avem din cei 
751 câți sunt. Ro-
mânia este pe locul 
7 ca număr de euro-
parlamentari.

Pentru țara noas-
tră Uniunea Euro-
peană înseamnă 
mult: de la libera 
circulație, la posi-
bilitatea de a mun-
ci și a avea drep-
turi egale în statele 
membre, până la 
siguranța spațiului 
comunitar sub for-
ma aplicării unor 
norme economice 
și de drept comune, 
ceea ce reprezintă 
fundamentul lumii 
civilizate europene.

Să � m mândri că 
sunem români, dar 
și europeni!

Primar 
Daniel Tomuța

Î n  v i z i t ă  l a  B r u x e l l e s

Săptămâna trecu-
tă primarul Tomuța 
Daniel a făcut par-
te dintr-o delegație 
județeană care a fost 
invitată la Bruxelles 
pentru a vedea și 
cunoaște structura 
Parlamentului Euro-
pean, ca for decizio-
nal al Uniunii Euro-
pene.

A fost o vizită de 

lucru cu multiple 
semni� cații, din 
delegația o� cială 
a Județului Arad 
făcând parte mai 
mulți edili, care ală-
turi de europarla-
mentarul Aradului, 
domnul Gheorghe 
Falcă, au avut o serie 
de întâlniri și de pre-
zentări, scopul � ind 
acela de acomodare 

cu mecanismele eu-
ropene, pentru gă-
sirea celor mai bune 
soluții în vederea în-
tocmirii de proiecte 
și atragerii de fon-
duri europene pen-
tru investiții publice 
utile comunității.

A fost o vizită o� -
cială, prin care s-a 
punctat din nou 
apartenența Româ-
nie la marea Familie 
Europeană, ca struc-
tură de dezvoltare, 
stabilitate și respec-
tare a drepturilor ce-
tățenilor sub umbrela 
statului de drept și a 
valorilor europene.

 Scânteia revoluției a fost aprinsă în ziua de 17 Decem-
brie 1989, la Timișoara. Primele vești au fost aduse de că-
tre „navetiștii” care munceau în fabricile din Arad. Vestea, 
că la Timișoara s-a tras si că au murit oameni- a fost de na-
tură să agite spiritele și în plan local. Ioan Bichiș, secretar 
al Primăriei în acele momente, își amintește că

sub pretextul solicitării de date despre recensământul 
șeptelului, ce avea să se desfășoare în luna februarie a 
anului următor, a sunat la județ: „Am realizat că se întâm-
plă ceva deoarece exista un dezinteres manifestat în legă-
tură cu problema recensământului. „

  În Sântana, revoluția a început să prindă cu adevărat 
contur odată cu data de 22 Decembrie 1989. În acea zi, 
încă de la primele ore ale dimineții, în centrul localitățiii, 
au început să se adune zeci de cetățeni. Aceștia doreau să 
își exprime solidaritea cu revoluționarii din Timișoara prin 
declanșarea unei acțiuni de protest anticeaușiste la nivel 
local. La intevenția autorităților, spiritele au fost calmate, 
iar oamenii au fost sfătuiți să se îndrepte spre locuințele 
lor.

 Însă, lucrurile aveau să ia un cu totul alt curs. Nicolae și 
Elena Ceaușescu au încercat să fugă, � ind prinși și arestați 
în apropiere de Târgoviște. Vestea s-a răspândit ca fulgerul 
iar acest lucru nu i-a lăsat indiferenți pe sântăneni. La pu-
tin timp după auzul ei, „în centrul localității au venit sute 
de oameni strigând de bucurie. Am adus în acel loc soliști 
instrumentiști, am cântat și am dansat Hora Unirii”, rela-
tează Sabin Tuduce. În acele momente „A fost o sărbătoa-
re!”, con� rmă Ioan Bichiș. „Sărbătoarea” a ținut până târziu 
în noapte, oamenii � ind cuprinși de entuziasm.

   Ziua de 22 Decembrie nu a fost dedicată întru totul ce-
lebrării, ea a adus cu sine și altfel de momente. Pro� tând 
de haosul creat, „un grup de revoluționari s-a dus la sediul 
C.A.P.-ului și i-au cerut lui Gheoghe Goina, să le dea vaci și 
viței să-I taie.. „ Neputincios � zic, dar mintos încă, preșe-
dintele C.A.P.-ului ,,Viață Nouă”, le-a spus: „Măi, � ciori, io 
nu vi le pot da, da’ voi dacă aveți bani, puteți să mereți să 
luați!”, mărturisește profesorul Aron Bonț.

   În ziua următoare, 23 Decembrie 1989, lucrurile au în-
ceput să ia amploare. În diverse locații și-au făcut prezența 
slogane anticomuniste „inscripții apărute pe undeva, pe 
lângă gară, pe strada Muncii, în Comlăuș, sau pe lângă 
Căminul Cultural <<Vasile

Roaită>>”, își amintește Ioan Bichiș. Marilena Colf, îm-
preună cu alte două persoane, a dat foc cărților de propa-
gandă comunistă, adunate la bibliotecă. Aceasta a� rmă: 
„am scos în stradă cărțile cu Ceaușescu și le-am dat foc. 
Am încercat să convingem oamenii să vină la Consiliul Lo-
cal, am intrat în sala unde erau postate congresele parti-
dului și le-am rupt de pe pereți”.

    Oamenii, din ce în ce mai mulți, s-au adunat la 
intersecția străzilor Muncii și Ghioceilor. În acel moment, 
s-a constituit, în plan local, noul organism de conducere, 
care urma să se ocupe de buna organizare a activității 
comunei. Dintre membrii lui făceau parte: Sabin Tudu-
ce, șeful biroului de miliție, Ilie Selegean, viceprimarul 
localității, Enache Viorel, director al Casei de Copii, Sânta-
na, Marilena Colf, bibliotecara comunei, Gheorghe Miheț, 
responsabil pe probleme culturale, Ioan Fericean, inginer, 
Dumitru Trif, oameni dornici să așeze bazele unei structuri 
democratice în localitate.

Ulterior, li s-au alăturat membri din instituțiile impor-
tante ale comunei. „Din cele patru școli (Liceul Agricol, 
Generală 2, Generală Caporal, Generală 1) eu am fost de-
semnat ca reprezentant, a� rmă Aron Bonț.

 Trebuie amintit faptul că primarul comunei Sântana din 
acea perioadă, arădeanul Cristea Mihăilă, proaspăt numit 
în funcție, a decis să nu ia parte la evenimentele din lo-
calitate. Îndatoririle sale au fost preluate de viceprimarul 

Ilie Selegean, iar „activitatea primăriei a continuat în para-
metri relativ normali”, își amintește secretarul de atunci al 
Primăriei, Ioan Bichiș.

    Cei responsabili cu organizarea și menținerea stabilității 
în comună și-au luat atribuțiile în serios. Primele decizii 
luate au vizat deschiderea carmangeriilor din localita-
te, pentru a se putea vinde carne locuitorilor, și oprirea 
vânzării pâinii tip „Dâmbovița”, aceasta � ind înlocuită cu 
pâinea albă. Au fost desemnați oameni responsabili cu su-
pravegherea telefoanelor în Primărie, a fost reluat ilumi-
natul public, atât de puțin prezent în zilele de dinainte de 
revoluție, iar de Crăciun au fost împărțite pachete pentru 
copii.

    O decizie importantă, la acea vreme, a fost aceea de a 
organiza paza și de a a institui � ltre de control la toate in-
trările în localitate, la Uzina de Apă și la Primăria Sântana. 
A fost întărită paza la toate întreprinderile și instituțiile. 
Aceste ,„� ltre de control” aveau drept scop împiedicarea 
cetățenilor străini sau a persoanelor ce păreau suspecte să 
pătrundă în localitate. Motivele întăririi pazei au fost de-
terminate, și la Sântana, ca peste tot în țară, de zvonurile 
care circulau cu privire la teroriști. Oamenii erau speriați, 
extrem de precauți și dispuși la orice tip de acțiune pen-
tru a se salva în cazul unui eventual atac. „Din ideologia 
comunistă oamenii au preluat agențiile străine. Ba că se 
infestează apa, ba că pâinea, ba că se a� ă acolo și acolo, ba 
că au niște arme grozav de so� sticate... Cineva ne intoxica-
se cumplit”, mărturisește Aron Bonț.

    În acele zile haotice, la Sântana s-a refugiat și una din-
tre membrele Comitetului Județean de Partid, secretara 
pe probleme de agricultură, Doina Vasilescu, o apropiată a 
familiei Ceaușescu. De teama represaliilor la care ar �  pu-
tut �  supusă, fosta nomenclaturistă s-a adăpostit în casa 
lui Gheorghe Goina. De acolo, aceasta a fost luată și dusă 
la Miliție. Câteva zile mai târziu, a fost mutată în clădirea 
Primăriei, unde era „păzită în sala de oaspeți…cu paznic 
la ușa încuiată din exterior”, își amintește profesorul Aron 
Bonț.

  Ce rămâne după
   Chiar dacă a avut o durată extrem de scurtă, revoluția 

din Sântana a dovedit că locuitorii acestei localități știu ce 
înseamnă solidaritatea și spiritul civic căci, între cetățeni 
și proaspăta conducere instituită a fost o colaborare reală. 
O dovadă a acestei colaborări poate �  considerat faptul că 
Sabin Tuduce, la acea vreme „șeful de post” al

militiei din localitate, a fost acceptat în noua structură de 
conducere locală. „La Revoluția din Decembrie 1989, din 
câte cunosc, am fost singurul polițișt din țară, președinte 
de front al salvării naționale local. Raportându-se acest 
lucru la București au fost trimiși doi colonei de la ziarul 
Ministerului de Interne <<În slujba Patriei>> care mi-au 
luat un interviu”, spune Sabin Tuduce.

   Astăzi, la aproape două decenii de la „întâmplarea din 
Decembrie 1989”, semni� cația evenimentelor din acea 
vreme pare, încă, cuprinsă de o tăcere suspectă. Numărul 
celor cu adevărat interesați de realitatea din spatele eve-
nimentelor din 1989 scade treptat. Excepție fac, cei asupra 
cărora revoluția a lăsat urme dureroase și cei care au fost 
direct implicați. Pentru ceilalți reprezintă, în cel mai bun 
caz, un pretext, o oportunitate, un subiect bun de „scos de 
la naftalină”, atunci când interesele o cer.

   Însă, dincolo de toate acestea, Revoluția din Decem-
brie 1989 înscrie o pagină autentică din istoria poporului 
român, din istoria localității Sântana. Urmele ei sunt încă 
vii și, chiar dacă oamenii au tendinţa de a se cufunda în 
activitățile zilnice, de a se pierde în hățișurile cotidiene, un 
asemenea eveniment nu poate, nu trebuie uitat.

  după Loredana Tănase, 
“Decembrie 1989 la Sântana. Fapte și mărturii”, 

în Anuarul Școlii „ Sfânta Ana”, 2007 - 2008

Suntem la 30 de ani 
de la Revoluție

O  A LT Ă  R O M Â N I E , O  A LT Ă  G E N E R A Ț I E
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Administrația locală 
încheie anul 2019 în forță!

Am văzut cum lună de lună în 
acest an s-au derulat lucrări de 
modernizare a orașului Sântana, 
fără a exista timpi  morți, ceea ce 
ne arată că avem o administrație 
locală care utilizează  cu e� ciență 
maximă � ecare zi de lucru pentru 
implementarea unor proiecte ne-
cesare dezvoltării. 

Vedem acest lucru inclusiv prin 
lucrările care s-au executat până în 
prezent, iar la unele s-a lucrat încă 
și pe � nalul acestui an 2019. 

Au fost multe șantiere deschise în 
Sântana și Caporal Alexa, în unele 
locuri se fac ultimele � nisaje, iar 
în alte locuri s-a tras tare pentru a 

fructi� ca cu folos � ecare zi cu vre-
me bună!

Au fost amenajate trotuare și ac-
cese stradale, s-a lucrat la rețeaua 
de canalizare, la rețeaua de apă, 
s-au asfaltat drumuri, s-a investit 
în școli și grădinițe și multe altele.

Nu s-a precupețit nici un efort, 
nu s-a pierdut nici o oportunitate 
pentru a derula lucrări de moder-
nizare a orașului Sântana.

Am avut încă un an cu multe 
investiții publice prin care s-a con-
tinuat transformarea urbanistică a 
orașului, o transformare vizibilă 
de către orice sântănea. O trans-
formare în bine!

În calitate de primar, cu 
susținerea consilierilor locali și 
împreună cu aparatul Primăriei, 
ne vom implica în orice proiect 
care vine să aducă prosperitate 
și bunăstare pentru Sântana și 
Caporal Alexa,  iar anul acesta 
am avut asemenea proiecte, 
după cum vom gândi mereu ad-
minsitrarea orașului pentru bi-
nele comunității noastre locale.

Tot ceea ce am făcut a fost 
pentru binele orașului Sân-
tana, cu deschidere față de 
cerințele cetățenilor și în spiri-
tul unei munci corecte și one-
ste, fără ascunzișuri și cu o to-
tală transparență a cheltuielii 
banului public.

Avem maturitatea politică și 
administrativă de a găsi con-
sens în toate, axându-ne într-
un mod serios și corect asupra 

problemelor administrative ale 
orașului, căutând mereu să pro-
movăm un climat de liniște și 
bună înțelegere, pentru a putea 
să punem în aplicare cât mai 
multe proiecte investiționale 
cu impact pentru modernizarea 
Sântanei și localității Caporal 
Alexa.

În acest sens, preocuparea 
mea permanentă, în calitate de 
primar a fost și este să găsesc 
soluțiile legale și optime pentru 
asigurarea unui proces continuu 
de modernizare și progres pen-
tru comunitatea noastră locală.

Este o preocupare concretizată 
în continuarea investițiilor pu-
blice.După cum ați putut con-
stata, administrarea orașului se 
realizează într-un mod corect și 
deschis, prin respectarea întoc-
mai a reglementărilor legale în 
vigoare, existând un climat de 
colaborare atât cu angajații Pri-
măriei, cu consilierii locali cât și 
cu celelalte instituții publice din 
oraș.

Nu uitați și  nu ezitați însă să 
mă întrebați dacă aveți nelă-
muri, � indcă de aceea m-ați 
ales primar și ați avut încrede-
re în mine.

De asemenea, să aveți mereu 
în vedere că ușa de la Primărie a 

fost, este și va �  oricând deschisă 
pentru orice cetățean din Sânta-
na și Caporal Alexa. Primăria este 
a comunității locale, după cum 
și administrația orașului este  a 
comunității locale. Cu toții locuim 
și trăim aici și toți dorim pentru 
Sântana doar lucruri bune, pentru 
a lăsa ceva în urma activității pe 
care o prestăm.

Prin întreaga mea acticvitate 
am demonstrat că se pot reali-
za obiective importante atunci 
când există implicare, o bună 
strategie de dezvoltare și liniște 
în cadrul comunității. 

Stabilitate, predictibilitate, li-
niște și pace între oameni. Asta ne 
dorim, atât eu, cât și echipa admi-
nistrativă din jurul meu, pentru 
a continua ceea ce am început: 
dezvoltarea continuă și corectă a 
orașului, cu toate localitățile afe-
rente.

Închei prin a vă transmite 
tuturor gândurile mele bune, 
dorind, ca împreună, să ne ad-
ministrăm cât mai bine, cu cât 
mai multe realizări, trăind în 
pace și armonie.  Totul cu des-
chidere și sinceritate în tot ceea 
ce gândim și facem.

Primar 
Daniel Tomuța

Mergem înainte pentru binele  orașului 
Sântana și al comunității locale

Primar 
Daniel Tomuța

Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
cere noi locuri de parcare

Dezvoltarea amenajărilor de par-
care în cartierele orașului, în zona 
centrală sau în punctele de interes 
public este una dintre măsurile 
adoptate de Orașul Sântana prin 
Planul de Mobilitate Durabilă.

Având în vedere crearea unui con-
text mai bun pentru participantii la 
tra� c, în special pentru a �  asigura-
te condiții optime pentru parcarea 

autoturismelor, pentru îmbarca-
rea și coborârea elevilor, părinților 
și personalului implicat în actul 
educațional, Primăria Sântana a 
demarat realizarea unui număr de 
cinci investiții de acest tip la școlile 
și grădinițele din oraș. 

Toate parcările vor �  realizate prin 
pavare cu pavele de 8 cm grosime.

Parcarea de la 
Școala Gimnazială 

”Sf. Ana” 
În spațiul de parcare, cu o suprafață de 

280 mp pavaj, sunt amenajate 24 de locuri 
de parcare, perpendicular pe carosabilul 
străzii, fi ecare loc având dimensiunea de 
5,00x 2,50 m. De o parte și de alta a străzii 
sunt amplasate două alveole pentru oprirea 
mașinilor, una în suprafață de 63,5 mp, iar 
cealaltă de 33,3 mp. 

Amenajare parcare 
pe str. Rozelor” 

Noua grădiniță de pe str. Rozelor va be-
nefi cia de o parcare cu o suprafață de 311 
mp si 23 locuri de parcare. Va fi  amenajat 
și un acces pietonal la intrarea în curtea 
grădiniței.
De aceasta parcare va benefi cia și Bise-

rica Penticostală afl ată peste drum, cât și 
spitalul din apropiere.

Amenajare parcare 
pe str. 1 Decembrie

Parcarea cu o suprafață de 524 mp va fi  
amplasată pe ambele părti ale străzii 1 De-
cembrie, și va deservi școala gimnazială și 
grădinița din Comlăuș. Vor fi  asigurate 28 
de locuri de parcare în fața școlii și va fi  
refăcut accesul spre scoală.
În fața grădiniței vor fi  amenajate 6 locuri de 

parcare, dar și un mic spațiu verde cu bănci.

Amenajare parcare pe str. 
Ștefan Augustin Doinas, Caporal Alexa
Parcarea este amplasată în zona centrală a 

localității și va deservi atât biserica ortodo-
xă din localitate cât și școala gimnazială.
Parcarea va avea o suprafață de 194 mp si 

va asigura 15 locuri de parcare.

Extindere parcare pe str. Ion Creangă
Prin extinderea parcării de pe str. Ion 

Creangă, care deservește Biserica Orto-
doxă din Satul Nou, se vor crea noi locuri 
de parcare, dar va fi  amenajat și accesul 
la intrarea în parcul de lângă biserică, în 
care este amenajat un loc de joacă pentru 
copii. Este prevăzută și amplasarea a două 
treceri de pietoni pentru a crește nivelul de 
siguranță pentru locuitori și copii.


