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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Dragi sântăneni,
  duminică 1 decembrie 

sărbătorim Ziua Națională a României
În acest context doresc să vă transmit tuturor un călduros “La Mulţi Ani!” 
1 decembrie este o zi deosebită pentru naţiunea română și toţi ar trebui să avem su� etele pline de 

sentimente de iubire. Este o zi sfântă a existenţei noastre, ziua Marii Uniri, ziua în care am fost  “uniţi în 
cuget și-n simţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a determinat pe înaintași să treacă peste orice obstacole și piedici ale 
vremurilor și, în ciuda opreliștilor de tot felul, au reușit construirea României Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o pagină sublimã a istoriei. Mãreția ei stã în faptul cã 
desãvârșirea unitãții naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a nici unui partid; 
este fapta istoricã a întregii națiuni române, realizatã dintr-un elan venit cu putere din strãfundurile 
conștiinței unitãții neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã 
politicã remarcabilã spre țelul dorit.

Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, dimpotrivă, să � m mândri că suntem români și că avem o 
ţară atât de frumoasă care se numește România. Să trăim în pace unii cu alții, să promovăm toleranța 
și iubirea față de semenii noștri, să respectăm drepturile și  libertățile � ecăruia, indiferent de etnia din 
care face parte, pentru a avea o Românie modernă și europeană.

La mulți ani România, 
 la mulți ani românilor de pretutindeni!

Primar, Daniel Tomuța

1
Ziua Națională
a României

DECEMBRIE

Proiectul a demarat sub 
denumirea: „Construire 
și dotare centru cultural”. 
Clădirea va �  amplasa-
tă pe platoul din stânga 
primăriei și va �  alcătuită 
din trei module :

- Un prim modul P+1, 
care grupează sala de 
250 locuri, foaier și ane-
xe, depozit mobilier, 
cabină tehnică, spațiu 
tehnic, o� ciu, supantă 
foaier.

- Al doilea modul P+1 
cuprinde spaţiile cu 
activităţi liniștite, sală 

de conferințe, spațiu 
expoziții, centru de in-
formare, săli activități 
(cercuri), birou admi-
nistrativ, spațiu biblio-
tecă – mediatecă, spațiu 
muzeu local.

- Al treilea modul 
P+3 cuprinde nodul de 
circulație verticală și 
grupuri sanitare pentru 
modulele unu și doi dar 
are și rolul de a articula 
primele două module ca 
element „balama”.

Suprafața construită 
este de 1.219 mp, iar du-

rata de execuție va �  de 
2 ani.

Construcția clădirii va 
costa 4.228.235,92 lei 
cu TVA si este � nanțată 
de Compania Națională 
de Investiții. Primă-
ria Orașului Sântana 
va suporta doar cos-
turile branșamentelor, 
care sunt estimate la 
30.762,61 lei cu TVA, 
iar după � nalizarea con-
structiei, costurile cu 
amenajarea terenului.

arh. 
Laurian Daniel Negrău    

A început construcția
 casei de cultură a orașului 

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale la Sântana

Klaus Iohannis și PNL 
au obținut o victorie categorică la Sântana.

Klaus Iohannis și PNL au obținut o victorie categorică la Sântana. În tu-
rul 2 s-au prezentat la urne un număr de 4518 cetățeni, cu 431 mai mulți 
decât în primul tur. Procentul de participare la vot a fost de 36,65%, unul 
din cele mai scăzute la nivelul județului. Explicația este una cât se poate 
de evidentă: populația orașului la ultimul recensământ a fost de 11428 lo-
cuitori, în timp ce pe listele electorale sunt trecuți 12670 de votanți, mulți 
dintre ei, printre care și etnici germani, � ind plecați demult din țară. 
Secțiile cu cea mai mică prezență la vot au fost secția nr. 164, grădinița 
de pe strada Muncii nr 178, cu 20,72% și secția nr. 165 de la bibliote-
ca orașului cu 25,95%. La polul opus, cu un procent puțin peste media 
județului, se a� ă secția nr 166, de la căminul cultural din Satul Nou cu o 
prezență de 49,9%, urmată de grădinița cu program prelungit din Sânta-
na și căminul cultural din Caporal Alexa. 

Din cele 4439 de voturi valabil exprimate, Klaus Iohannis a obținut 
3063 de voturi și a câștigat al doilea mandat de președinte, cu un pro-
cent de 69%. 

Î i  u r ă m  s u c c e s  d o m n u l u i  p r e ș e d i n t e , 
p e n t r u  o  R o m â n i e  e u r o p e a n ă !
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Cine a fost Sfânt Martin?
Legenda spune că Martin 

era un cavaler foarte blând 
si iubitor. Ocrotea pe oricine 
avea nevoie de mângâiere: 
de la copii orfani, la bătrâni, 
la oameni nevoiaşi. Legenda 
spune că într-o noapte geroa-
să Martin era călare și în fața 
porții cetății era un cerșetor, 
care tremura de frig. Martin 
a coborât de pe cal, și-a scos 
sabia din teacă,  şi și-a tăiat 
mantia de cavaler în două. O 
jumătate de mantie i-a oferit 
săracului, iar cealaltă jumă-
tate și-a păstrat-o. 
Într-un moment al vieţii lui 

de soldat, a reuşit să se retra-
gă din armată și s-a călugă-
rit, ba chiar a devenit eremit. 
La un moment dat, episcopul 
orașului Caesarodunum (azi 

Tours, în Franța) a murit. Oa-
menii au vrut să-i ofere sca-
unul de păstor călugărului 
Martin. Dar Martin, fi ind un 
om foarte modest, nu dorea 
această demnitate, nu se con-
sidera vrednic de ea. El s-a 
ascuns într-un adăpost pen-
tru gâște, pentru a nu fi  găsit 
de poporul adunat să îl alea-
gă. Fiind seară, oamenii l-au 
căutat cu felinarele şi îi stri-
gau numele, dar el n-a răs-
puns. Gâștele, însă, au făcut 
o gălăgie foarte mare și astfel 
oamenii l-au găsit și l-au dus 
la biserică. Aşa a ajuns Mar-
tin să fi e episcopul orașului 
Tours. 
Obiceiul de a-l sărbători pe 

sfântul Martin – în ziua de 
11 noiembrie, ziua în care a 
fost înmormântat la Tours, în 

anul 397 – se mai practică și 
în zilele noastre, de atâtea se-
cole, mai ales de către cato-
lici. Este o tradiție germană, 
de a marca acest: Laternen-
fest (Sărbătoarea lampioane-
lor), respectiv de a merge pe 
stradă cu lampioane și de a 
cânta în seara Sfântului Mar-
tin.
La fel au făcut copiii şi ele-

vii gradiniţei şi ai şcolii cu 
predare în limba germană a 
Liceului Tehnologic „Ste-
fan Hell” din Sântana, care 
au pornit în seara de 11 no-
iembrie din curtea şcolii ger-
mane într-o procesiune la 
Biserica Romano-Catolică 
însoțiți de părinți, educatori, 
învățători şi profesori. În bi-
serică, părintele Ciuraru Ioan 
a adresat cuvinte de întâmpi-

nare copiilor și adulților. Co-
piii au intonat cântecele în-
văţate la şcoala şi doi elevi 
din clasa a IV-a G au prezen-
tat o scurtă scenetă din viața 
sfântului. Toți s-au rugat îm-
preună pentru ca Sfântul 
Martin să audă cererile lor și 
îi ajute să devină mai buni și 
mai iubitori. După acest mo-
ment micii participanți au 
pornit cântand cu lampioane-
le în mână spre Căminul de 
bătrâni din Sântana, spre a le 
face o bucurie vârstnicilor. 
Am parcurs un drum luminat 
de lampioane, bucurându-ne 

de glasurile cristaline ale co-
piilor, înspre Primăria oraşu-
lui Sântana, unde copiii au 
fost răsplătiţi cu ceai cald şi 
ceva dulce.
Sfântul Martin este serbat 

de întreaga comunitate ca-
tolică, copii şi părinţi în fi -
ecare an. Este un simbol al 
bunătății, iar lampioanele pe 
care copiii le-au confecţio-
nat şi le  duc în mână sem-
nifi că lumina pe care sfântul 
a adus-o în sufl etele oameni-
lor.

Învăţătoarele 
secţiei germane

Echipa Liceului Tehnolo-
gic ”Stefan Hell” Sântana a 
câștigat locul I, este campi-
oană județeană și va repre-
zenta județul Arad la faza 
Interjudețeană ce va avea loc 
în primăvară.
 Joi, 31.10.2019, în-

cepând cu ora 10, pe stadi-
onul Gloria Arad a avut loc 
faza județeană la TETRA-

TLON  ȘCOLAR pe echipe, 
din cadrul Olimpiadei Gim-
naziadelor 2019 – 2020.
 După un parcurs 

excepțional al componenților 
echipei noastre la:
- Alergare de viteză: 

60 m plat;
- Sărituri în lungime 

cu elan;
- Aruncarea mingii de 

oină;
- Alergare de 

rezistență: 800 m plat;
am câștigat cu un avans de 

200 puncte față de a doua 
echipă clasată.
Această performanță atleti-

că a fost obținută de următo-
rii elevi:
- Fete: Muntean Larisa 

(VIII B), Lombardi Sara (VII 
E), Ilisie Iasmina (VI E), Pa-
ven Amelia (V E), Neag An-
dreea (VIII E), Brantner 

Daria (VIII E), Borteș Geor-
giana (VIII A), Pantea Patri-
cia (VII E); 
- Băieți: Pop David 

(VIII E), Doroți Rusalim 
(VIII A), Lup Dragoș (VIII 
A), Bozsoki Cristian (VII 
G), Popa Cătălin (VII E), 
Rusu Paul (VI A), Bătrân 
Laurențiu (VIII E).

La această performanță au 
contribuit:
- Catedra de Educație 

Fizică și Sport a Liceului 
Tehnologic „Stefan Hell” 
Sântana
- și antrenorii echipe-

lor de handbal, fotbal și judo 
al C.S.UNIREA 

Prof. Höniges Josef

Sportul sântănean mereu în frunte Judoka Sântana
- noi evoluții meritorii -

European Champion Club 
Cup este o competiție de 
judo adresată sportivilor 
sub 15 ani. În perioada 8-10 
noiembrie 2019, în sala de 
sport de la Moșnița Nouă, 
județul Timiș, au partici-
pat selecționatele Under 15 
din Germania (TSV Abens-
berg Judo), Serbia (Judo 
Klub Lokomotiva Vršac), 
Ungaria (BM Kano Judo 
SE Békéscsaba) și Româ-
nia, care va fi  reprezenta-
tă de Team Phoenix, echi-
pă alcătuită în principal din 
campionii și medaliații de 
la competițiile naționale de 

judo din cadrul ACS Judo 
Phoenix Timișoara.
Din selecționata Româ-

niei condusă de antrenorul 
Sebastian Rus (Unirea Sân-
tana) au făcut parte și cam-
pioanele noastre: Amelia 
Paven, Roxana Mărgărit și 
Anamaria Tuduce.
În primele zile ale întrece-

rii reprezentanta României 
a trecut de reprezentantele 
Germaniei – TSV Abens-
berg și a Ungariei – Kano 
Judo Bekescsaba, iar în fi -
nală gruparea timișoreană a 
învins selecționata Serbiei, 
Lokomotiva Vârșeț.

VICTORIE la faza judeteană 
a TETRATLONULUI  ȘCOLAR

Ziua Sfântului Martin – „Laternenfest”
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Când pasiunea 
se transformă 

în profesie... 
Cum poți deveni textier 
în urma unui concurs 

de creație literară
Confucius a� rma cu mult 

timp în urmă că „dacă alegi o 
profesie pe care o iubești, nu 
va trebui să muncești nici mă-
car o zi din viața ta”, în sensul 
că munca va deveni o plăce-
re. În aceeași situație mă a� u 
și eu: Dinescu Maria Roberta, 
17 ani, elevă în clasa a XII-a 
la Liceul Tehnologic „ Stefan 
Hell” din Sântana. Studiind 
un pro� l specializat pe științe 
exacte, mai exact „Tehnician în 
activități economice”, nicioda-
tă nu m-am gândit că dintr-o 
simplă pasiune pentru poezie, 
voi ajunge să câștig bani, fă-
când acest lucru cu atâta dă-
ruire și plăcere. De mică scri-
am poezii, � e pentru că mi se 
cerea la școală, � e din proprie 
inițiativă, însă anul trecut 
acest lucru s-a transformat în 
ceva mai serios: la insistențele 
doamnei profesor de limba și 
literatura română, Belei Came-
lia, am participat la un concurs 
de creație literară intitulat „ 
Reunire”, organizat de scriitori 
precum Dan Mircea Cipanu și 
Florin Iaru, având ca și scop 
promovarea tinerelor talente 
și a literaturii române contem-
porane. În cadrul concursului, 
� ecare elev a avut ca sarcină 
crearea unei opere lirice, în-
drumat bineînțeles de scriitorii 
respectivi. Deși timpul a fost 
limitat, � ecare participant s-a 
descurcat destul de bine. A fost 
momentul în care am realizat 
că îmi face plăcere să compun, 
să scriu texte, poezii, cu alte 
cuvinte, să creez. Încurajările 
invitaților au avut un impact 
pozitiv asupra mea și m-au 
determinat să îmi doresc mai 
mult. Am realizat că o pasiune 
mică se poate transforma într-
un vis măreț care poate deveni 
realitate. Astfel că în prezent 
sunt textier, compun versuri 
spre a �  cântate, domeniul � ind 
cel folcloric (muzică populară), 

însă de o vreme scriu texte și 
pentru alte genuri muzicale. 
Pot spune că am reușit să îmi 
lărgesc aria de creație și mă 
simt minunat în această pos-
tură. Textele sunt scrise pentru 
melodiile diferiților soliști, � e 
mai cunoscuți, � e la începutul 
carierei muzicale. Nu este un 
lucru chiar ușor, pot spune că 
e destul de di� cil să creezi pen-
tru că atunci când îți dorești ca 
un produs � nal să iasă bine, e 
nevoie de multă muncă, însă 
eu pun su� et în ceea ce fac, iar 
în � nal sunt mulțumită de tex-
tul realizat, dar mai important 
este ca solistul să � e mulțumit, 
iar în cele din urmă, publicul 
iubitor de muzică, să iubească 
cântecul. De aceea, îi încurajez 
pe toți elevii școlii sântănene, 
colegi de-ai mei, să participe la 
cât mai multe întruniri pe teme 
literare sau concursuri creative, 
pentru că niciodată nu se știe 
ce talent se poate naște și cum 
viața se poate schimba într-un 
mod plăcut. Astăzi pot spune 
că sunt recunoscătoare celor 
care m-au sprijinit, mulțumind 
în special surorii mele, care 
întotdeauna mă ambiționează 
pentru a ajunge spre cele mai 
înalte culmi, dar și părinților 
mei, care tot timpul îmi sunt 
alături în tot ceea ce îmi pro-
pun să fac. Vă mulțumesc !

Dinescu Maria

Copilăria de ieri și de azi

,,M-am născut în 1920, în 15 noiemb-
rie. Părinții mei aveau șase copii. Eu am 
fost al doilea, cel mai mare � ind cu un 
an mai mare decât mine. Am trăit foarte 
greu. Mă ducea tata de mic să lucrez “la 
meter” în pădure ca să ne putem întreține 
familia. În 1940 m-am căsătorit, iar anul 
acesta se împlinesc 64 de ani...’’Așa și-a 
început depănarea poveștii vieții sale, 
bunicul meu, Bîtea Teodor, în anul 2004, 
când am înregistrat această poveste. Spe-
ra ca odată, cineva să scrie o carte despre 
viața grea, dar în același timp frumoasă a 
sa, care a durat 93 de ani. Cine știe, poate 
odată, i se va împlini dorința... Era un om 
mai mic de statură, cu părul  alb ca laptele, 
des, aranjat tot timpul, cu ochii iscodi-
tori. Memoria sa fantastică, inteligența, 
umorul � n, darul de povestitor l-au ajutat 
să redea celor apropiați, foarte � del multe 
momente trăite pe viu din istoria celui de-
al doilea război mondial, și istoria de în-
ceput a coloniștilor veniți in Sântana. 

Pornind de la vizionarea acestei 
înregistrări, îmi aduc cu drag aminte 
cu cât interes ascultam de � ecare dată 
povestirile sale, chiar dacă le-auzisem de 
nenumărate ori. Acest fapt m-a determi-
nat să realizez o activitate mai deosebită la 
istorie, la clasa a IV-a A, la lecția Copilăria 
de ieri și de azi, în care invitații speciali să 
� e bunicii elevilor, având în vedere că în-
tre bunici și nepoți există întotdeauna o 
relație mai strânsă.

Cu o săptămână înainte de activitate, 
nepoții au lansat invitația bunicilor, pent-
ru a-și face timp și curaj să – și istorisească 
amintiri din viața lor, în fața unei întregi 
clase de copii curioși.

Invitației i-au răspuns doamnele Lazea 
Rodica, Matei Rodica, Mătăsaru Sabina, 
Porcolean Aurelia,  Raț  Dorica, Rus Ele-
na  și domnii Benea Nelu și Toma Ioan.

Fiecare, pe rând, a povestit despre  prun-
cia lor, care pe vremea aceea era o viață 
lipsită de  facilitățile de azi: curent elec-
tric, telefoane mobile, calculatoare, tele-

vizoare, internet, în care prima respectul 
față de profesori, de adulți, toată lumea se 
saluta pe stradă, iar copiii ajutau de mici, 
după puterile lor, la muncile agricole și 
casnice speci� ce într-o familie, învățau 
în timp ce duceau animalele la păscut. La 
școală, toți purtau uniforme școlare. (Pen-
tru a vedea aceste uniforme, le-am dus 
uniformele proprii de la grădiniță, ciclul 
primar și ciclul gimnazial). Chiar dacă au 
avut o viață simplă, perioada copilăriei a 
fost fericită,  deoarece copiii se întâlneau  
pe stradă și se jucau în � ecare zi afară, în 
aer liber, jocuri speci� ce copilăriei. 

Unii copii au spus că nu s-ar putea ve-
dea, în ziua de astăzi, îmbrăcați toți la fel 
și fără telefoane, internet... și și-au pus 
întrebarea:  Ce vom putea să le povestim 
nepoților noștri despre copilăria noastră? 
O întrebare la care sper că vor găsi multe 
răspunsuri la momentul oportun!

În încheiere, am dorit să aduc un oma-
giu bunicului meu, care anul acesta ar �  
împlinit 99 de ani pe 15 noiembrie, și am 
prezentat un fragment din înregistrarea 
făcută. Aici a povestit despre unul din 
momentele când Dumnezeu l-a păzit să 
nu moară, pe front în Rusia, la Sevastopol, 
unde în orașul a� at sub bombardament, 
vaporul care trebuia să-l ducă în România 
pe care erau vreo 3000 de oameni, a ple-
cat din fața sa, iar după aproximativ o oră 
de la plecare, acesta a fost bombardat de 
către ruși,  majoritatea soldaților români 
murind în Marea Neagră.

Activitatea a fost plină de emoție atât din 
partea copiilor, a bunicilor cât și a mea. 
Comparând copilăria de acum aproape 
o sută de ani, a bunicului meu, cu a bu-
nicilor lor și a lor, elevii au putut observa 
cât de mult s-a schimbat de-a lungul tim-
pului societatea. Sper că această activitate 
să rămână vie în memoria copiilor, iar 
peste ani și-o vor aminti cu drag și o vor 
povesti nepoților lor.

Prof. înv. primar Daniela Chandler
Liceul Tehnologic „Stefan Hell” 
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Cu o întârziere de patru luni
Așa se întâmplă când guver-

nul este preocupat mai mult 
de schimbarea legilor justiției 
decât de elaborarea proiectu-
lui de buget. Aprobat abia la 
sfârșitul lunii aprilie, bugetul 

a fost pus în execuție cu patru 
luni întârziere. Asta a însem-
nat amânarea semnării tuturor 
contractelor de investiții pen-
tru acest an, printre care și pro-
iectul de asfaltare a străzilor 
din satul Caporal Alexa. Deo-
camdată singura stradă în curs 
de modernizare este str. Vasile 
Goldiș, tronsonul afl at la Sud 
de DJ792C, cu lungimea de 
610 m.
Dimensiunile drumului la fi -

nalul lucrării vor fi  de: 5.00 m 
lățimea carosabilului și 0.50 m 
lățimea acostamentelor. Grosi-
mea stratului de asfalt va fi  de 

minim 6 cm.
În cadrul aceluiași proiect vor 

fi  reprofi late șanțurile și vor fi  
montate 4 podețe pentru prelu-
area apelor meteorice care ca-
uzează frecvent probleme.
Lucrările vor fi  reluate în pri-

măvara anului viitor.
Arhitect 

Laurian Daniel Negrau    

O administrație pentru Sântana și  sântăneni

Încă de la primul meu 
mandat de primar al ora-
șului, mi-am propus să 
existe o transparență totală 
a actului administrativ, ast-
fel încât, tot ceea ce între-
prindem ca și administrație 
locală să poată �  cunoscut 
de către dumneavoastră, 
concetățenii mei din Sân-
tana și Caporal Alexa.

 Acesta este și motivul 
pentru care, prin interme-
diul publicației locale v-am 
informat mereu despre 
problemele noastre, opi-
niile, obiectivele, realizări-
le, sau, după caz, piedicile 
pe care le-am întâmpinat 
în rezolvarea anumitor si-
tuații apărute în oraș. 

Una dintre  prioritățile  
adminsitrației locale a fost  
implementarea în Sântana 
a unei strategii de dezvol-
tare locală coerente, bazată 
pe o structurare corectă a 
bugetului local, precum și 
pe obținerea unor fonduri 
suplimentare de investiții, 
prin proiecte europene, 
prin atragerea unor sume 
de la Consiliul Județean sau 
prin programe naționale. 

Ca urmare a acestui mod 
de gândire administrati-
vă, s-a reușit punerea în 
practică a unor proiecte 
de modernizare a orașului, 
putând vorbi de trotuare 
amenajate, clădiri publice 
reabilitate, investiții în școli 
și grădinițe, liceu renovat, 
grădiniță nouă construi-
tă la Sântana, străzi asfalta-
te, extindere și moderniza-
re rețea de apă și canalizare, 
piață  reamenajată, terenuri 
sintetice de sport, capele 
construite, iluminat public 
modernizat, iar lista ar pu-
tea continua.

Chiar în această perioadă 
s-a început construcția ca-
sei de cultură din Sântana, 
pentru a avea și orașul nos-
tru o clădire reprezentati-

vă pentru organizarea eve-
nimentelor culturale, s-a 
trecut la asfaltarea de noi 
străzi în Caporal Alexa, se 
lucrează la extinderea ca-
nalizării, în Comlăuș pro-
gresează lucrările la sala 
de sport a școlii, a început 
amenajarea unui nou te-
ren de sport în Sântana pe 
strada Dunării, sunt în lu-
cru noi tronsoane de trotu-
are etc.

După cum puteți constata, 
an de an Sântana a progre-
sat ca oraș printr-o serie de 
investiții publice utile și ne-
cesare, reușindu-se ca pe lân-
gă programul investițional 
propus, să susținem și un 
program cultural consistent, 
dar și să asigurăm � nanțare 
pentru învățământ, sport etc.

Prin investițiile publice re-
alizate și proiectele imple-
mentate am demonstrat că 
se pot realiza obiective im-
portante atunci când există 
implicare, o bună strategie 
de dezvoltare și liniște în 
cadrul comunității. 

Pot să vă spun că nu s-a 
ratat nici o ocazie pentru 
atragerea unor surse su-
plimentare bugetului lo-
cal în vederea realizării de 
investiții oportune și de 
real interes pentru oraș și 
comunitatea noastră loca-
lă, lucru pe care îl vom ur-
mări spre realizare și pe vi-
itor.

Pentru noi, ca și oraș 
este important să avem la 
dispoziție cât mai multe re-
surse � nanciare pentru a 
putea implementa noi pro-
iecte de dezvoltare, dezide-
rat pentru care, împreună 
cu echipa ce-mi stă alături, 
cu  aparatul administra-
tiv al Primăriei și Consiliul 
Local, voi munci în conti-
nuare.

Tot ceea ce facem la ni-
velul administrației este 
transparent, cu deschidere 
către cerințele sântănenilor, 
pentru a continua imple-
mentarea unor investiții ne-
cesare și utile pentru Sân-
tana și Caporal Alexa, de 
așa manieră încât să avem 
sustenabilitate și acoperire 
bugetară.

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

A demarat proiectul de asfaltare
 a străzilor din Caporal Alexa!

Extindere colectoare menajere 
pe strada C. D. Gherea

Investiția ”Extindere colec-
toare menajere oraș Sântana pe 
str.C.D.Gherea, judeţul Arad”
cuprinde:
- Extindere colectoare mena-

jere principale – 560,00 ml,
- Extindere colectoare mena-

jere secundare – 135,00 ml,
- Racorduri menajere la imo-

bilele existente – 45 bucăți.
 Colectoarele menajere se vor 

executa din ţeavă mufată cu 
garnitură de cauciuc din PVC 
SN4
barele având o lungime de 

(5,00 - 6,00) m, cu diametre de 

de 250 mm și de 200 mm.
Căminele de vizitare sunt 

prevăzute din tuburi de beton 
circulare Dn 1000mm acope-
rite cu
plăci din beton armat cu ca-

pac şi ramă din fontă carosabi-
le cu 6 goluri pentru ventilarea 
canalizării.
 Subtraversările străzilor 

asfaltate se vor executa prin 
forare orizontală, ţeava de ca-
nalizare se va monta într-un 
tub de protecţie din PVC, iar la 
cele două capete ale subtraver-
sări se vor amplasa cămine de 

inspecţie şi control.
 Alăturat este harta care pre-

zintă situația canalizării din 
oraș. Cu roșu sunt notate stră-
zile pe care s-a introdus cana-
lizarea în perioada 2014-2016, 
cu galben este traseul vechi al 
canalizării existente până în 
anul 2013 și cu albastru sunt 
notate străzile fără canalizare.

Primăria 
Orașului Sântana

Au demarat lucrările de con-
struire a unui nou teren de 
sport, pe care va putea juca 
tenis de camp, volei sau bas-
chet. Terenul va avea o supra-
fata 675 mp din beton sclivisit 
si vopsit. 
Va fi  amplasat lângă terenul 

sintetic de pe strada Dunării și 
va fi  imprejmuit cu un gard cu 
înăltimea de 6 m.. 

Terenul va benefi cia de o ins-
talație de iluminat pentru noc-
turnă.
În exteriorul terenului vor 

fi  amenajate alei pietonale, o 
parcare și spații verzi.
Investiția are o valoare tota-

lă de 421.053,74 lei cu TVA, 
din care 232.925,00 lei cu 
TVA fi nanțare din fonduri 
UE și 188.128,74 lei cu TVA 
contribuția Primăriei Orașului 
Sântana.

Primăria 
Orașului Sântana

Încă un teren de sport
 în orașul Sântana
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O administrație 
pentru Sântana și 

sântăneni
Noi trotuare

în amenajare

Reabilitarea trotuare-
lor a continuat și pe par-
cursul lunii noiembrie. 
Luna trecută a fost tur-
nată o suprafață de 778 
metri pătrați la Capo-
ral Alexa -trotuar și ale-
ea principală din cimitir. 
Luna aceasta echipa de 

constructori a consiliului 
local s-a mutat pe străzi-
le Banatului -42mp, Că-
prioarei -colț cu Bicazu-
lui -219 mp și Garofi ței 
-371 mp. 

 Primăria 
Orașului Sântana

Sală de sport
la școala din Comlăuș

Avansează lucrările 
de construcție a sălii de 
sport de la Școala Gimna-
zială Comlăuș, clădirea 
de pe str. T. Vladimires-
cu. În prezent se mon-
tează structura metalică, 
iar în paralel se lucrează 
la anveloparea cu polisti-
ren de 10 cm grosime, a 
construcției școlare exis-
tente. În cadrul aceluiași 
proiect sunt prevăzute:
- modernizarea grupuri-

lor sanitare,
- montarea a 3 țâșnitori 

cu jet ascendent pe holul 
școlii
- amenajarea depozitării 

pentru lapte și corn
- amenajarea unu grup 

sanitar pentru persoane 
cu dizabilități, dotat cu 1 
lavoar si 1 wc,
- amenajarea unui cabi-

net medical.
Clădirea școlii va fi  le-

gată de sala de sport prin-
tr-un coridor. Aceasta va 
avea urmatoarele func-
tiuni: sală de sport cu o 
suprafață de joc de 663 
mp dotată cu gradene, 
grupuri sanitare, depo-
zitări, vestiare și hol, în 
care vor fi  amplasate 3 
țâșnitori.
Costul total al proiectu-

lui este de 3.451.789,45 
lei cu TVA, din care 
2.588.085 lei din fonduri 
asigurate de M.D.R.A.P. 
și 863.794,75 lei din bu-
getul local al orașului 
Sântana.

 Primăria 
Orașului Sântana

Zi de împlinire duhovnicească 
în  parohia Caporal  Alexa

Duminică,  3 noiembrie Bise-
rica  din Caporal Alexa a fost 
îmbrăcată în haine de sărbătoa-
re, cu prilejul Hramului Sfi nții 
Arhangheli Mihail si Gavriil.
A poposit  în parohia noastră  

Înaltpreasfi nțitul Părinte  Arhi-
episcop Dr. Timotei Seviciu , la 
invitația părintelui paroh, Liviu 
Pamfi loiu, ocazie cu care a bi-
necuvântat lucrările la pictura 
Bisericii.
În cuvântul de bun venit al 

părintelui protopop Flavius  
Petcuț a amintit de  eroul Ca-
poral Alexa pe care l-am săr-
bătorit  anul acesta făcând  o 
frumoasă legătură  cu Sfi nții 
Arhangheli ca biruitori.
 A urmat  înconjurarea biseri-

cii  și  sfi nțirea Icoanelor, după 
care a urmat  Sfânta Liturghie, 

susținută de către un minunat 
sobor.În  cuvântul de învățătură 
al Ierarhului Aradului a sublini-
at nevoia  iubirii  aproapelui  și  
grija pentru  sufl et în  contextul  
vremelniciei  omului.
La fi nalul  Liturghiei preo-

tul paroh a fost înălțat la rangul  
de Iconom  Stavrofor pentru  
jertfelnicia depusă în  ogorul  
Domnului. 
În  prezența  președintelui con-

siliului județean Iustin  Cion-
ca și  a domnului primar  al 
orașului Sântana,  s-a ofi ciat  pa-
rastas  pentru toți  slujitorii, cti-
torii, donatorii și binefăcătorii  
Sfântului  lăcaș trecuți  la Dom-
nului  în decursul timpului.
Fericitul eveniment s-a înche-

iat cu o agapă  frățească  în  sala 
Ștefan Augustin Doinaș.

Teolog
 Robert- Gelu Motoarcă

Parohie greco-catolică la Sântana
De mai mulți ani PS Alexan-

dru Mesian, episcopul gre-
co-catolic de Lugoj, era pre-
ocupat de a rezolva dorința 
credincioșilor greco-catolici 
din această localitate, Sântana, 
de a avea asistență spirituală 
după tradiția bisericii noastre. 
Timp de patruzeci de ani biseri-
ca greco-catolică a fost interzi-
să și a trecut prin grele încercări 
până la martiraj. Acum, multu-
mită bunului Dumnezeu, se bu-
cură de libertate deplină încă 
din anul 1990.
 În această localitate Sântana, 

înainte de 1948, anul desfi nțării 
Bisericii Greco-Catolice nu a 
existat biserică și nici parohie 
greco-catolică. După 1990, în 
urma celor trei rencesăminte ale 
populației din România 1992, 
2002 și 2011 s-au declarat gre-
co-catolici 39, 86 și aproxima-
tiv 100 de persoane. Urmare ce-
rerilor acestor credincioși și a 
obligațiilor de a acorda asistență 
spirituală acestora în sfârșit s-a 
ajuns să fi e soluționată această 
problemă pastorală.
Mulțumiri fraților romano-

catolici care au oferit aceas-
tă oportunitate punând la 

dispoziție biserica romano-ca-
tolică din Sântana-Comlăuș. 
Preotul numit pentru această 
comunitate este părintele Cris-
tian Tiba.
Părintele Cristian Tiba este la 

origine romano-catolic și s-a 
format ca preot în biserica ro-
mano-catolică din Moldova, fa-
miliarizându-se cu ritul bizan-
tin la Oradea. În urmă cu 20 de 
ani a fost hirotonit preot de că-
tre PS Virgil Bercea, episcop de 
Oradea și a activat ca preot gre-
co-catolic în Episcopia Greco-
Catolică de Oradea. Provizoriu, 
părintele fi ind celibatar, va lo-
cui la Chișineu Criș la mânăsti-
rea franciscană.
La Sfânta Liturghie, alături 

de PS Alexandru au partici-
pat: Mons Angelo-Narcis Pop 

– vicar general, Pr Tiba Cris-
tian, Pr. Prot. Dănuț Ciuban, 
Pr Prot. Radu Vorindan, Pr. 
Crișan- Killian Ovidiu, Pr. Ro-
man Dubeștean, Pr. Lazie Ghe-
orghe-Mirel, Pr. Blăjuț OFM-
Conv. și Ipod. Cristi Neagoe, 
foarte mulți credincioși din 
Sântana, frați călugări francis-
cani cât și credincioși invitați 
din parohiile învecinate: Arad, 
Șimand, Șintea Mare, Ineu, 
Oradea și din alte parohii. Co-
rul Allegria din Oradea, dirijat 
de Dl Prof. George Demian a 
făcut să răsune cântul sacru în 
această frumoasă biserică. A 
urmat apoi o agapă fraternă la 
un restaurant din oraș.

Biroul de presă 
al Episcopiei de Lugoj
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Căsătoriile lunii Octombrie 2019
SZTAN ȘTEFAN RUBINEL și STOICA ROX ANA RAHEL A
SONNENSCHEIN CĂTĂLIN IULIAN şi VANDOR MIHAELA CLAUDIA

CRISTEA LUCIAN şi BOTA MIREL A MIRABEL A
CIURAR COSTEL IOSIF și BADEA DOINA LENUȚA
DAVID VASILE FLORIN și JOLDEȘ ADINA ELENA

DOBRA NICOL AE și COSTEA AURELIA
BANC REMUS DĂNUȚ și CIOCAN ADRIANA

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

ALEXANDRU FLOAREA
BÎTE MĂRIE

NOVAC SAVETA
STEGAR VÂRVARA
MIȘCOI CORNELIU

Aducem un pios omagiu 
celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dum-
nezeu 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 
întrunit în ședință ordinară în data de 
17.10.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:
1.Proiect de hotărâre privind concesionarea 
prin licitaţie a imobilului (apartamentele 
nr.2, nr.4  și  terenul aferent) situat în orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 73, jud. Arad cu 
destinația de spații medicale.
2.Proiect de hotărâre privind concesionarea 
prin licitaţie publică a suprafeței 28.830 mp. 
teren neproductiv, evidențiat în CF 308630 
Sântana, extravilan, aparținând domeniu-
lui public al orașului Sântana, jud. Arad, cu 
destinația de amenajare teren pentru practi-
carea activităților sportive și de agrement în 
aer liber, ce include amenajarea unui poligon 
de tir sportiv și agrement.
3.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin 
licitație publică a terenului din Sântana, 
evidențiat în CF nr.312189, nr. top. 312189, 
în suprafață de 259 mp.
4.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului intravilan din 
Sântana, evidențiat în CF  nr. 312192, nr. top. 
312192, în suprafață de 277 mp.
5.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, 
evidențiat în CF nr. 312193, nr. top. 312193, 
în suprafață de 281 mp.
6.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, 
evidențiat în CF nr. 312191, nr.top. 312191, 
în suprafață de 285 mp. 
7.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, 
evidențiat în CF nr. 312190, nr.top. 312190, 
în suprafață de 289 mp. 
8.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, 
evidențiat în CF nr.312194, nr.top. 312194, 
în suprafață de 293 mp.
9.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului intravilan din 
Sântana, str. Ghioceilor, nr. 6, evidențiat în 
CF nr. 312183, nr. cad. 312183, în suprafață 
de 600 mp. 
10.Proiect de hotărâre privind vânzarea 
prin licitație publică a terenului din Sânta-
na, str. Ghioceilor, nr. 27, evidențiat în CF 
nr.304699, nr.top. 2056, în suprafață de 1044 
mp. 
11.Proiect de hotărâre  privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, str. 
Lacul roșu, nr. 2, evidențiat în CF nr. 309033, 
în suprafață de 650 mp. 
12.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a terenului din Sântana, str. 
Zărandului, nr. 6, evidențiat în CF nr.308846, 
în suprafață de 230 mp. 
13.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică a  terenului situat în Sântana, 

str. Muncii f.n., jud. Arad, CF nr. 308531, în 
suprafață de 93561 mp, cu destinația zonă de 
agrement. 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
mandatării domnului primar Tomuța Daniel 
Sorin pentru ședința adunării generale ordi-
nară a acționarilor ADIAC Arad, din data de 
30.10.2019. 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
scoaterii din funcțiune a mijloacelor � xe și 
de declasare a unor bunuri materiale aparţi-
nând Liceului tehnologic ”Ștefan Hell” Sân-
tana. 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economică pentru 
obiectivul de investiții „Extindere colectoare 
menajare în oraș Sântana pe str. C.D. Ghe-
rea, jud. Arad”.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economică pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare parca-
re și amenajare alveole de staționare pe stra-
da Câmpului din orasul Sântana”. 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economică pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare străzi 
în localitatea Caporal Alexa, orașul Sântana, 
județul Arad”. 
19.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui  
imobil proprietate de stat, în baza legii nr. 
112/1995, situat pe strada Câmpului, nr. 128, 
către d-nul Costan Sorin Cosmin.
20.Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al orașului Sântana pentru 
anul 2019.
21.Proiect de hotărâre privind revocarea 
Hotărârii nr. 57 din 16.04.2019 privind re-
partizarea imobilului situat pe str. Mun-
cii, nr.23, înscris în CF nr. 308879 Sântana, 
nr.cad. 1496/2 Sântana, către d-na Sarosi 
Alina Maria. 22.Proiect de hotărâre privind 
exprimarea intenției orașului Sântana pri-
vind intrarea în cadrul Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară pentru Transportul 
Public Local Arad. 
23.Proiect de hotârâre privind valorile im-
pozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe 
asimilate acestora, precum și amenzile apli-
cabile în anul � scal 2020. 
24.Proiect de hotârâre privind repartizarea 
imobilului situat pe str. Muncii, nr. 44, apar-
tamentul nr.1, evidențiat în CF nr. 305762-
C1-U1 Sântana, către d-na Sarosi Alina Ma-
ria și apartamentul nr. 2, evidențiat în CF 
nr. 305762-C1-U2 Sântana și CF nr. 305762 
Sântana, către d-na Năsui Nela.
25.Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preempțiune privind cumpă-
rarea imobilului din extravilanul orașului 
Sântana, înscris în CF 312287, identi� cat 
cu nr. cadastral 312287, teren extravilan în 
suprafață de 18.700 mp, situându-se în sit ar-
heologic AR-I-S-A00454 ”Sit arheologic de 
la Sântana, punct Cetatea veche ”oraș Sânta-
na, jud. Arad.

Întocmit, Anca Butar

S p e c t a c o l
d e 

t e a t r u

Miercuri, 27 noiembrie, înce-
pând cu ora 18, în sala de eve-
nimente a liceului tehnologic, 
Primăria Orașului Sântana în 
colaborare cu Centrul Cultural 
Județean și Consiliul Județean 
Arad au organizat  o seară de tea-
tru susținută de actorii echipei 

Art Studio 7. Ca la toate specta-
colele organizate de primărie in-
trarea a fost liberă, astfel că un 
numeros public s-a putut bucu-
ra de comedia „3 F.M.I.”, în  in-
terpretarea  actrițelor Angela Pe-
trean Varjasi, Mariana Tofan și 
Roxana Sabău.

După cum bine se știe, odată cu veni-
rea toamnei se strâng resturile vegetale 
în gospodării și frunzele de nuc pe do-
meniul public. Obiceiul încetățenit este 
ca frunzele de nuc și alte resturi vegetale 
adunate la stradă să � e aprinse și lăsate 
să fumege înecând în fum tot orașul. 

Tot un obicei al acestei perioade este 
și apariția focurilor pe miriști.

Toate aceste activități trebuie privite 
cu seriozitate și responsabitate, există 
o legislație clară în acest domeniu, care 
prevede realizarea unor focuri doar în 
anumite condiții, după anumite apro-
bări prealabile și în cadrul unei supra-
vegheri autorizate.

Facem un apel la bun simt și respon-
sabilitate din partea celor ce întreprind 
astfel de activități, care dacă nu sunt 
organizate conform normativelor le-
gale în vigoare duc la aplicarea unor 
sancțiuni.

Primăria Orașului Sântana

Sezonul 
fochiștilor 
de ocazie
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Nomenclator stradal la Caporal Alexa

Prin hotărârea consiliului local nr 65 din 
16.04.2019, a fost aprobată denumirea stră-
zilor în satul Caporal Alexa. În cuprinsul 
aceleași hotărâri s-a aprobat ca plata cheltuie-
lilor pentru schimbarea cărților de identitate 
și a celorlalte documente să � e suportată din 
bugetul primăriei. 

Conform legii cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, articolul 5: 

(1)Nomenclatura stradală se aprobă prin ho-
tărâre a consiliului local, se organizează pe � -
ecare localitate și reprezintă evidenţa primară 
unitară care servește la atribuirea denumirii 
străzii și a numărului administrativ.

 (2) Registrul electronic naţional al nomen-
claturilor stradale reprezintă sistemul unic de 
referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise 
nomenclaturile stradale de la nivelul comune-
lor, orașelor și al municipiilor. Registrul este 
obligatoriu de utilizat de instituţiile și autori-
tăţile administraţiei publice centrale și locale 
în activitatea speci� că. 

Dincolo de litera legii, utilitatea imediată a 
acestei schimbări ne dă siguranța că salvarea 
și pompierii vor ajunge exact acolo unde tre-
buie, când trebuie.

Primăria Orașului Sântana

Atenție 
la curățarea hornurilor

Suntem în sezonul toamnei și � ecare cetățean trebuie să aibă 
în vedere curățarea hornurilor, care este o obligație 

și responsabilitate individuală.
Primăria Orașului Sântana Primăria Orașului Sântana

În anul 1985, corul cadrelor didactice obţine 
locul III pe ţară, avându-l ca dirijor pe profe-
sorul Gheorghe Fluieraș, iar Căminul Cultural 
Sântana a fost distins cu locul I pe judeţ. 

Apare monogra� a scrisă de Jakob Hübner 
„Monogra� e der Grossgemeinde Sanktanna”.

Între anii 1980-1989, se organiza, în luna 
mai, „Cupa Pipasch” la handbal cu echipe șvă-
bești din tot Banatul.

În anul 1982, este ales primar Ioan Goina, 
care lasă în sarcina viceprimarului treburile 
obștii locale.

Începe construcţia unui bloc de locuinţe cu 12 
apartamente și spaţii comerciale la parter pe 
locul fostei pieţe de animale. 

 La � nele anului 1985, cu ocazia unui recen-
sământ local (pentru stabilirea contribuţiei bă-
nești în conformitate cu noile reglementări), în 
Sântana au fost înregistraţi 13716 locuitori, în 
următoarea componenţă: 8980 români (65,54 
%-peste 1800 de ţigani), 4483 germani (32,68 
%), 246 maghiari (1,78 %), 7 alţii (0,05 %). La 
spitalul din Sântana lucrau 14 medici (dintre 
care 4 pediatrii), 45 de cadre medii sanitare și 
19 cadre în domeniul ocrotirii sănătăţii.

În anul 1987, se aniversează 100 de ani de la 
construirea căii ferate Sântana-Chișineu Criș. 
Poșta Română pune în vânzare plicuri cu ștam-
pile aniversare și gara din Sântana.

Profesoara Șerbănică Doina este directorul 

școlii din Comlăuș între anii 1988-
1998.

În anul 1989, epoca de dictatură ia 
sfârșit, începând salvarea localităţii de la dez-
astrul politic și economic. 

În zilele de 23 și 24 decembrie 1989, apar și la 
Sântana manifestări anticeaușiste. Din FSN-ul 
local au făcut parte Ilie Selejan, Sabin Tuduce, 
Viorel Enache, Marilena Colf, Gheorghe Miheţ, 
Ioan Fericean, Dumitru Trif etc.

La Caporal Alexa se construiește o brutărie din 
fondurile fostului CAP.

La revoluţia din 1989, Gheorghe Crișan este 
recon� rmat în funcţie, � ind ales de către colec-
tivul de cadre didactice, iar Mihai Bălan, direc-
tor adjunct până în anul 1995, este înlocuit de 
inginerul Mihai Bogorodiţă. 

Încheiem episodul cu un citat celebru al lui 
Nicolae Iorga : „Cunoscând istoria, eroii, tradi-
ţia, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai 
iubitori de om și viaţă”.

Sidnei Mead de� nea istoria o analiză a trecu-
tului cu scopul de a înţelege prezentul și de a 
ne călăuzi comportamentul în viitor.

În anul 1989, colectivul Liceului Agroindus-
trial Sântana era format din 17 profesori, un 
laborant, 2 pedagogi, 1 secretar, contabil, func-
ţionar economic, administrator, magaziner, 
6 îngrijitori, 2 fochiști, 2 paznici, un muncitor 
cali� cat, un bucătar, 3 spălătorese, 3 muncitori 
bucătărie și un îngrijitor animale, existând, la 
acea dată, 5 laboratoare, 18 cabinete și 4 ateli-

ere pentru instruire practică. Biblioteca deţinea 
12850 volume. 

Erau 27 de clase cu 697 de elevi, din care 333 
la liceu, 198 profesional zi, 98 liceu seral, 68 
profesional seral, valoarea producţiei la activi-
tatea productivă � ind de 129000 lei. 

În 1989, Liceul Agroindustrial Sântana aparţi-
nea de Ministerul Agriculturii, Direcţia organi-
zare, personal, control, învăţământ, retribuire, 
care asigura și � nanţarea unităţii școlare. 

Profesorii din 1990 au fost: Mircea Căruntu, 
Vicenţiu Pinţa și Mihaela Tudor-matematică, 
Irina Petrescu și Ileana Borlea-� zică, Maria 
Ambru, Emilia Botanciu-chimie, Luca Horvart, 
Ana Höniges, Victor Lungavel-plata cu ora  bi-
ologie, Ivan Sfăt și Olga Bichiș-limba română, 
Ioan Petrișor-istorie, Victoria Sinescu-geogra-
� e, Ovidiu Berindei-psihologie, � lozo� e, Maria 
Mohr și Edith Popovici-limba germană, Lenuţa 
Gligor și Lucia Miu-limba franceză, Speranţa 
Cimponeriu-limba rusă, Mihai Bălan (încadrat 
la SMA Sântana)-mecanizarea agriculturii, 
Adrian Cighirean (AEIS Ineu)-agrotehnică, Ma-
riana Mareș (AVICOLA Arad)-bazele zootehniei, 
Ștefan Filimon-tractoare (SMA Sântana), Ghe-
orghe Draica-desen tehnic (IMAIA Arad), Ioan 
Tripon-mașini electrice (IMAIA Arad). Maiștrii 
încadraţi la SMA Sântana: Alexa Butari, Gheor-
ghe Mojic, Ștefan Reinholz, Ioan Katko, Gheor-
ghe Magda, Iosif Hartl, Viorel Belei, Constantin 
Bălaj, Petru Hârcăian. 

În anul 1990, cu bani de la asociaţii șvăbești 

din Germania, de la ministerul de interne al 
Germaniei, se cumpără Convictul de la Liceul 
Agroindustrial Sântana, clădire care se inau-
gurează în anul 1992 și se folosește ca locuinţă 
pentru bătrânii de etnie germană din Sântana, 
se construiește al doilea bloc de locuinţe desti-
nat intelectualilor, se în� inţează primele case 
de tip familial pentru protecţia copiilor institu-
ţionalizaţi. Secretar al școlii din Comlăuș este 
Filip Dorina (1990-2000).

În anul 1990, încetează învăţământul în lim-
ba germană la școala din Comlăuș.

În anul 1990, este constituit Forumul German 
Sântana, președintele Forumului � ind profeso-
rul Oscar Bleizi� er, membri � ind Josef Mayer, 
Anna Macarie (Kerner), Andreas Weber, Rita 
Müller, Tünde Revilak, Josef Henger.

La 8 octombrie 1990, prin sentinţa civilă 
5227/1990, se în� inţează Asociaţia SOS Co-
piii, cu sediul în Piaţa Mărășești, nr.3, adresa 
de corespondenţă � ind în strada Muncii, 51, 
sponsorul principal � ind Kinderhilfe Rumenien 
Bremen din Germania.

Până în anul 1990, emigrează în Germania 
4126 de șvabi, � ind închisă și biserica catolică 
din Comlăuș, dar astăzi preotul catolic din Sân-
tana activează și în această biserică, unitatea 
de cult � ind o � lială a bisericii catolice din Sân-
tana.

Continuare 
în numărul viitor al ziarului

Profesor, Gheorghe Sinescu

Ştiaţi că…

Castrarea și vaccinarea 
antirabică a câinilor

Primăria Orașului Sântana împreună cu SC Veterinar Muri-
serv S.R.L., continuă campania de sterilizare gratuită a câinilor. 
Pentru a putea participa la acest program doritorii trebuie să 
depună o cerere însoțită de actul de identitate la Registratura 
Primăriei Orașului Sântana.

 În perioada 01.10.2019-29.02.2020 se desfășoară cam-
pania de vaccinare antirabică a câinilor. Rugăm proprietarii să 
se prezinte cu câinii la cabinetul veterinar, de luni până vineri în 
intervalul orar 08-12, respectiv 13-16, iar sâmbăta între orele 09 
și 11. Aducem la cunoștință pe această cale că vaccinarea anti-
rabică este obligatorie și gratuită.

Primăria Orașului Sântana

Doar 10 câini vagabonzi 
au fost prinși luna aceasta

În acțiunea de prindere a câi-
nilor fără stăpân desfășurată joi, 
28 noiembrie, au fost capturați 
un număr de 10 câini din urmă-
toarele zone: 3 din centru, 3 la 
piață, 1 la școala din Comlăuș, 2 
la grădinița de pe strada Rozelor 
și 1 la gară. 

Cei 10 câini au fost transportați 
la Adăpostul de câini din Arad. 

Primăria Orașului Sântana
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Primăria Oraşului Sântana derulea-
ză începând din 21 octombrie, cam-
pania de colectare a deşeurilor ve-
getale. În decursul celor peste șase 
săptămâni de lucru, s-au făcut cel 
puțin trei colectări pe fi ecare stradă 
din oraș. Deși este un proces de du-

rată care presupune o mare mobili-
zare de utilaje și oameni, acțiunea 
de colectare și-a atins în bună mă-
sură scopurile, în principal acela de 
a reduce cantitatea de fum eliberată 
în spațiul public prin arderea acesto-
ra. Cum acțiunea se apropie de fi nal, 
rugăm pe cei care mai au astfel de 
deșeuri  le transporte singuri la de-
pozitul de pe strada Ghioceilor, vi-
zavi de liceul tehnologic. 

Primăria Orașului Sântana

Păstrarea curățeniei- o responsabilitate colectivă !
ANUNȚ- Distribuire pubele

Stimați cetățeni, vă așteptăm la se-
diul Primăriei Orașului Sântana, 
compartiment Protecția Mediului, în 
fi ecare marți și joi, intervalul orar 9 
– 13, în vederea preluării pubelelor 
aferente serviciului de salubritate.
Pentru facilitarea procesului 

de preluare a pubelelor mai sus 

menționate, vă aducem la cunoștință 
că aveti obligația de a prezenta: 
- actul de identitate al titularului 

contractului încheiat cu RETIM SA; 
- contractul încheiat cu SC RETIM 

SA sau factura emisă de aceștia;
PERSOANA DE CONTACT: 

BLIDAR LAURENȚIU 
(TEL. 0733/037.830)

*Acest anunț face referire doar la 
acele persoane care au încheiat un 
contract cu RETIM și nu au primit 
pubele.
**Transportul pubelelor nu este 

asigurat de Primăria Sântana.
Primăria Orașului Sântana

Colectare 
deșeuri vegetale

Locul deșeurilor
 nu este în preajma ta!

Campania de Mediu „Locul de-
șeurilor nu este în preajma ta”, a 
fost organizată în parteneriat cu 
Asociatia Română pentru Reci-
clare RoRec, pe data de 16 noiem-
brie, bucurându-se și de această 
dată de un real succes.
Transportul de la domiciliu cât și 

cele trei puncte de colectare din oraș 
au favorizat colectarea unei cantități 
însemnate de deșeuri de echipamen-
te electrice și electronice.

Mulțumim cetățenilor Orașului 
Sântana și ai satului aparținător Ca-
poral Alexa, care s-au implicat în 
această acțiune, predând pentru re-
ciclare peste 6 tone de echipamen-
te electrice și electronice scoase din 
uz, reducând semnifi cativ impactul 
negativ asupra mediului. În cele din 
urmă dorim să vă prezentăm lista cu 
persoanele care au câștigat la tom-
bola organizată în cadrul campaniei:

Fier de călcat:
1. Talian Elena
2. Roșu Mihai

Cafetieră:
1. Hexan Ioan

2. Cătana Florin
Mixer:

1. Brad Viorel
2. Ivan Claudia

Inspector mediu Laurențiu Blidarte electrice și electronice. Inspector mediu Laurențiu Blidar

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii trebuie să ia în 
considerare câteva activități de se-
zon:

- curățenia șanțurilor – decolma-
tarea, trebuie să � e privită cu seri-
ozitate de către � ecare locuitor al 

orașului, pentru prevenirea posibile-
lor inundații. 

- de asemenea, rugăm cetățenii să 
facă curățenie în fața caselor și să 
adune frunzele căzute

- atenție la veri� carea sobelor și a 
hornurilor, acțiune ce trebuie făcută 
de � ecare proprietar de casă (imo-
bil) din oraș, pentru că ne apropiem 
de sezonul rece și trebuie avut grijă 
pentru prevenirea incendiilor ce pot 
apărea din neglijența veri� cării sis-
temelor de încălzire 

Primăria Orașului Sântana

Curățenia de 
toamnă

o preocupare 
colectivă-Desfundă-ți podețul;

-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;
-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, 

pe marginea drumurilor, a localităților, 
pe cursurile de apă sau pe pășune;

-Nu lăsa animalele domestice și păsările de curte 
libere pe străzi.

Primăria Orașului Sântana

Îți iubești orașul? 
Fii un cetățean responsabil!


