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NU UITAȚI ȘI NU NEGLIJAȚI:
ALEGERILE PREZIDENȚIALE

10 NOIEMBRIE-TURUL I, 
24 NOIEMBRIE- TURUL II

Votul înseamnă 
responsabilitate, democrație, libertate

Stimați sântăneni,
Ca de � ecare dată când sunt 

scrutinuri atrag atenția asupra 
importanței participării la vot. 
Nu fac acest lucru din punct de 
vedere politic, deoarece consi-
der că a alege este dreptul � ecă-
ruia să hotărască pentru viitorul 
său, al familiei sale, al copiilor 
sau nepoților săi.

Nu avem voie însă să uităm că 
au murit oameni pentru ca noi 
să putem alege azi în mod liber. 
Au făcut sacri� ciul suprem pen-
tru ca noi să trăim în democrație 
iar unul dintre drepturile funda-
mentale ale democrației îl con-
stituie LIBERTATEA. Libertatea 
de gândire, libertatea de expri-
mare, libertatea de a alege!

Sunt state în lume unde cetă-
țenii ar dori să voteze, să poată 
alege liber conducătorii țării, 
dar nu pot face acest lucru. Sunt 
asupriți de regimuri totalitare 
ajunse la putere prin mârșăvii, 
minciună și impostură, care cu 
discursuri pompoase și popu-
liste au pro� tat de naivitatea oa-
menilor, au preluat puterea, iar 
apoi au omorât democrația. Prin 
minciună, corupție și frică au 
creat dictatura.

Nu dorim ca asemenea lucruri 
să se întâmple la noi. Vrem să 
existe separarea puterilor în stat, 
vrem să vedem că putem trăi liber 
în țara noastră, vrem să vedem 
oameni competenți în funcții, 
care gândesc corect, au cei 7 ani 
de acasă, au pregătirea necesară 
și înainte de toate nu ne vând ilu-

zii, ci dimpotrivă, spun lucrurilor 
pe nume și sunt ancorați în reali-
tatea de zi cu zi. Vrem să rămână 
copiii noștri acasă!

Sunt convins că aceasta este 
România pe care ne-o dorim cu 
toții. O țară în care valorile au-
tentice să � e respectate, o țară 
în care � ecare să-și găsească 
locul, nu prin minciună și vân-
zarea de himere naivilor, ci prin 
competență și responsabilitatea 
lucrului bine făcut.

Avem noroc că suntem membrii 
ai Uniunii Europene și NATO, 
două organisme care prin ele în-
sele înseamnă democrație și li-
bertate. Libertatea de a munci, de 
a gândi, de a alege. O libertate de 
care ne bucurăm astăzi prin ceea 
ce suntem ca țară, ca națiune.

Cea mai mare greșeală este să 
nu participați la alegerile con-
ducerii țării, indiferent despre ce 
scrutinuri vorbim. Este o greșeală 
pentru că nu vă exprimați opinia, 
pentru că lăsați pe alții să pro� te 
de acest lucru. 

Nu uitați: puteți clădi viitorul 
vostru, al copiilor, al nepoților 
prin alegerile pe care le faceți!

Conștientizați așadar impor-
tanța votului! Alegeți cu inima, cu 
mintea, cu speranța de mai bine! 
Alegeți, exprimați-vă votul, este 
dreptul � ecăruia de a avea pro-
pria opinie și părere, dar arătați 
că vă pasă de viitorul României, 
viitorul familiilor voastre! 

Acestea  sunt cuvintele pe care 
am dorit să vi le transmit, în pri-
mul rând ca român. Democrația 
înseamnă libertate de opinie, în-
seamnă vot și alegeri libere în viață. 

Exprimați-vă  liber   acest  im-
portant drept al democrației, � e-
care după ceea ce simte și ceea ce 
dorește. Participați activ la ale-
geri, arătați că vă pasă de viitorul 
familiilor voastre, de România. 
Un viitor care depinde de alege-
rile pe care le facem zi de zi!

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

,,Sărbătoarea Recoltei ”
Mustul proaspăt a început să 

fiarbă, vecinii se strâng la povești 
în jurul cazanelor de țuică, za-
cusca hodinește în borcane, că-
mara geme de murături, compo-
turi și dulcețuri, merele zemoase 
au făcut covor în pivniță ca să 
ajungă pentru toată iarna. 

Funiile de ceapă și ardeii iuți 
atârnă țurțuri sub streașina 
șurii… semne ale toamnei, care 
dau belșug casei și mândrie 
omului gospodar. Stă în firea 
lucrurilor ca omul gospodar să 
mulțumească pentru toate astea 
într-o zi de sărbătoare: „Sărbă-
toarea recoltei”. 

Balul Bobocilor la Sântana
Balul bobocilor este un eveniment 

unic și special în viața � ecărui licean. În 
data de 18 octombrie, începând cu ora 
19.00, bobocii, părinții și toți invitații 
s-au adunat în Sala festivă a Liceului 
Tehnologic Stefan „Hell Sântana” pen-
tru a petrece o seară de neuitat.

 Prezentatorii balului au fost elevii cla-

sei a XI-a A si B, respectiv Todea Mă-
dălina și Neag Adelin, iar organizato-
rii balului au fost Burcă Paul, Fabiana 
Lupăștean, Trif Vlad, Trif Adelin, Se-
bastian Bohotici, Jurj Miruna, Mișcuta 
Mark, Dobra Darius, Mișcoi Flavia, 
Pașca Gabriel, Gânscă Mirela, Biban 
Ionuț și Brad Nicholas

Altfel de valori
Interviu cu domnul Mihai Mureșan, medic veteri-

nar împuternicit la SC Veterinar Muriserv SRL
Domnul Dr. Mihai Mureșan s-a născut și a crescut în 

Sântana, a urmat școala primară la fosta școală Generală 
Nr. 1, unde a primit o educație care i-a modelat caracterul 
si personalitatea, iar pe aceasta cale le mulţumește tuturor 
cadrelor didactice care au contribuit la realizarea a ceea ce 
este el astăzi.

În anul 2003 a început cursurile Colegiului Național 
„Elena Ghiba-Birta” din Arad, pro� lul Chimie-Biologie-
Engleza intensiv. Și-a continuat studiile la  Facultatea de 
Medicină Veterinară din Timișoara, absolvind în anul 
2009 si  preluând de la tatăl său, doctorul Ma� ei Mureșan, 
cabinetul veterinar din Sântana. În anul 2018 a obținut ti-
tlul de Medic Primar Veterinar.
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Cu toate reproșurile pe care le putem 
aduce sistemului de salubrizare care nu 
funcționează încă perfect, orașul nostru se 
confruntă cu probleme minore în comparație 
cu alte localități. Sântana face parte din zona I 

a județului, alături de municipiul Arad și alte 
25 de localități din jur, care sunt deservite de 
către societatea Retim. Adevăratele probleme 
sunt însă în zonele 2 și 5, în care � rma care 
a câștigat licitația a dat faliment prin urma-
re zeci de localități din aceste zone au rămas 
fără serviciu de salubrizare. 

Prtimăria Sântana

Unde votează alegătorii înscriși
 în Registrul electoral cu adresa

 de domiciliu sau reședință?
Alegătorii votează la secţia de votare la 

care este arondată strada sau localitatea 
de domiciliu sau reședință și unde sunt 
înscriși în lista electorală permanentă (ale-
gătorii cetățeni români) sau în copia de pe 
lista electorală complementară (alegătorii 
cetățeni ai Uniunii Europene).

Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se 
a� ă într-o altă localitate decât cea în care 
este înscris în lista electorală poate să își 
exercite dreptul de vot în localitatea re-
spectivă, la orice secție de votare, urmând 
a �  înscris într-o listă suplimentară de către 
președintele biroului electoral al secției de 
votare, pe baza actului de identitate.

Cum puteți a� a la ce secție 
sunteți arondați?

Accesați https://registrulelectoral.ro/ și 
introduceți datele personale pentru a a� a 
secția la care ați fost arondat și adresa aces-
tei sau la sediul Primăriei 

Cu ce acte de identitate se poate vota 
la alegerile prezidențiale?

-În cazul cetățenilor români: cartea de 
identitate, cartea electronică de identitate, 
cartea de identitate provizorie, buletinul de 
identitate ori pașaportul diplomatic, pașa-
portul diplomatic electronic, pașaportul de 
serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în 
cazul elevilor din școlile militare, carnetul de 
serviciu militar, valabile în ziua votării;

-În cazul cetățenilor Uniunii Europene: orice 
document valabil care le atestă identitatea

Care este programul de votare?
Votarea se desfășoară duminică, 10 no-

iembrie, între orele 7.00 și 21.-tururl I, iar 
tururl II în 24 noiembrie după același pro-
gram orar.

Alegătorii care la ora 21.00 se a� ă în loca-
lul secţiei de vot pot să își exercite dreptul 
de vot.

Câte buletine de vot primește un 
votant la alegerile locale?

Fiecare alegător va primi 1 buletin de vot 
pe care sunt trecuții candidații partidelor 
politice sau independenți pentru  funcția 
de Președinte al României.Pentru ca votul 
dvs să � e valabil, trebuie să puneți o singură 
ștampilă cu mențiunea ”VOTAT” în interi-
orul unui singur patrulater, care reprezintă 
opțiunea voastră.

Strada Aradului - numere impare nr. 1 -67 numere pare nr. 2 -34 BIS
Strada Bistriţei - numere impare nr. 1 -49 numere pare nr. 2 -32

Strada Bucegi - numere impare nr. 29 -65 numere pare nr. 34 -68
Strada Dunării - toate numerele
Piaţa Mărășești - toate numerele

Strada Mărășești - toate numerele
Strada Mihail Eminescu - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -12

Strada Muncii - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -50
Strada Zărandului - numere impare nr. 21 -53 numere pare nr. 28 -66

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR: Arondarea la secțiile de votare!
SECȚIA DE VOTARE NR:159

 Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Sântana (cu 8 săli 
de grupă)   - sală multifuncțională Str. Muncii,  Nr. 80

SECȚIA DE VOTARE NR:160
Liceul Tehnologic "Stefan Hell" -Ghioceilor nr 6

Strada Bicazului- numere impare nr. 1 -23 numere pare nr. 2 -24
Strada Bucegi- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -32

Strada Câmpului- toate numerele
Strada Căprioarei- toate numerele

Strada Crișului- toate numerele
Strada Ghioceilor- numere impare nr. 1 -31# numere pare nr. 2 -48

Strada Plopului- toate numerele
Strada Rozelor-numere impare nr. 1 -19 BIS numere pare nr. 2 -26

Strada Zărandului- numere impare nr. 1 -19 numere pare nr. 2 -26 BIS nr. -nr. 118

SECȚIA DE VOTARE NR:161 Grădinița PP   nr. 1 Sântana  
(cu 8 săli de grupă )   - sală grupă 2.  Str. Muncii , Nr. 80

Strada Aradului- numere impare nr. 69 -155 numere pare nr. 36 -78
Strada Bicazului- numere impare nr. 25 -99 numere pare nr. 26 -56

Strada Bistriţei- numere impare nr. 51 -113 numere pare nr. 34 -412
Strada Cloșca- toate numerele

Strada Ghioceilor- numere impare nr. 33 -71 numere pare nr. 50 -88
Strada Mihail Eminescu- numere impare nr. 55 -115 numere pare nr. 14 -68

Strada Muncii- numere impare nr. 55 -81 numere pare nr. 52 -120
Strada Rozelor- numere impare nr. 21 -55 numere pare nr. 28 -64

SECȚIA DE VOTARE NR:162
Scoala Gimnaziala Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 36

Strada 9 Mai- toate numerele
Strada Aurel Vlaicu- toate numerele

Strada Bobâlna- toate numerele
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 29 -73 numere pare nr. 38 -370

Strada Ion Luca Caragiale- toate numerele
Strada Liviu Rebreanu- toate numerele

Strada Micșunelelor- toate numerele din intervalul nr. 1 -63
Strada Oituz- toate numerele
Strada Păcii- toate numerele

Strada Poetului- numere impare nr. 35 -71 numere pare nr. 44 -72
Strada Vânătorii- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:163
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 37

Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 17 -63 numere pare nr. 18 -56
Strada 1 Mai- toate numerele

Strada Mihai Viteazu- toate numerele
Strada Nicolae Bălcescu- toate numerele

Strada Tranda� rilor- numere impare nr. 45 -75 numere pare nr. 20 -88

Strada Tudor Vladimirescu- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:164
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. Muncii, Nr. 178

Santana - nr. 179
Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 1 -15B,  numere pare nr. 2 -16

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -36
Strada Griviţa Reduta- toate numerele
Strada Lucian Blaga- toate numerele

Strada Muncii- numere impare nr. 115 -213 numere pare nr. 138 -244
Strada Română- toate numerele 

Strada Romanţei- toate numerele

Strada Ze� rului- toate numerele

Strada 8 Martie- toate numerele
Strada Bujorului- toate numerele
Strada Crinului- toate numerele

Strada George Coșbuc- toate numerele
Strada Mihail Sadoveanu- toate numerele

Strada Muncii- numere impare nr. 83 -113 numere pare nr. 122 -136
Strada Poetului- numere impare nr. 1 -33 numere pare nr. 2 -42

Strada Tranda� rilor- numere impare nr. 1 -43 A numere pare nr. 2 -18
Strada Zorilor- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:165
Biblioteca Orasului Santana -Str. Muncii,  Nr. 117 

SECȚIA DE VOTARE NR:166
Camin Cultural Satu Nou - Str. Unirii Nr. 1 BIS

Strada Alexandru Ioan Cuza- toate numerele
Strada Ana Ipătescu- toate numerele
Strada Avram Iancu- toate numerele

Strada Bradului- toate numerele
Strada Ciocârliei- toate numerele

Strada Crișana- toate numerele
Strada Dudului- toate numerele

Strada Gării- toate numerele
Strada Garofiţei- toate numerele

Strada Horea- toate numerele
Strada Lalelelor- toate numerele

Strada Mureșului- toate numerele
Strada Păltinișului- toate numerele

Strada Rodnei- toate numerele
Strada Someșului - toate numerele

Strada Vasile Alecsandri- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:167
Gradinita PP nr. 1 Santana - Str. Unirii Nr. 1 BIS

Strada Banatului- toate numerele
Strada Făgărașului- toate numerele

Strada Graului- toate numerele
Strada Ion Creangă- toate numerele

Strada Ion Vidu- toate numerele
Strada Lacul Roșu- toate numerele
Strada Libertăţii- toate numerele
Strada Liliacului- toate numerele
Strada Nucului- toate numerele
Strada Olteniei- toate numerele

Strada Primăverii- toate numerele
Strada Prunului- toate numerele

Strada Slavici Ioan- toate numerele
Strada Teiului- toate numerele
Strada Unirii- toate numerele

Strada Viorelelor- toate numerele 

SECȚIA DE VOTARE NR:168 Cămin Cultural 
Caporal Alexa -CAPORAL ALEXA Nr. 195

Satul Caporal Alexa- i ntegral  ( toate numerele de casă)

Este de apreciat faptul că an de an sunt tot 
mai puține cazurile în care cetățenii ”fume-
gă” frunzele sau resturile vegetale, spre dis-
confortul vecinilor și trecătorilor. Se apropie 
însă căderea frunzelor și de aceea facem apel 

la dumneavoastră rugându-vă să evitați cât 
puteți arderea deșeurile vegetale.

Vă reamintim că resturile vegetale le puteți 
arunca la depozitul de moloz din apropierea 
liceului. 

Persoanele care ard frunze pe domeniul 
public, vor �  sanctionate cu amenda contra-
ventională de 400 de lei, conform Hotararii 
Consiliului Local Nr. 181/2018

SVSU Sântana

N u  a r d e ț i  f r u n z e l e 
p e  d o m e n i u l  p u b l i c

S a l u b r i z a r e
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Altfel de valori
Interviu cu domnul Mihai Mureșan, medic veteri-

nar împuternicit la SC Veterinar Muriserv SRL

-Domnule Dr. Mureșan, de 
mai bine de un an crescătorii de porci privesc 
cu groază cum apar noi și noi focare de pestă 
porcină. Care este situația în județul nostru și 
în special la Sântana?

- La ora actuală în orașul Sântana nu evoluează 
niciun focar de pestă, însă trebuie să rămânem 
vigilenți pentru că urmează o perioadă critică în 
evoluția bolii, riscul � ind major datorită mișcărilor 
de animale. În prezent se desfășoară acțiunea de 
inventariere a animalelor din gospodării și rugăm 
toți proprietarii de exploatații să permită accesul 
tehnicienilor veterinari în gospodării și să coope-
reze cu ei.

- Cum se explică faptul că în epoca contem-
porană apar atâtea epidemii animale: boala 
vacii nebune, gripa aviară, pesta porcină?

- Principala cauză este intensi� carea comerțului 
cu animale pe plan național și mondial. De ase-
menea datorită procesului de ameliorare excesi-
vă a speciilor de animale domestice,  în vederea 
obținerii producțiilor la scară  industriala, rezis-
tenta lor la anumiți  factori patogeni a scăzut, iar 
aceștia  din urmă s-au diversi� cat și au devenit 
mai rezistenți. 

O altă cauză este și înmultirea  necontrolată a 
speciilor de animale purtătoare de agenți pato-
geni (porcul mistreț  în cazul pestei porcine africa-
ne) ne-a adus în această  situație.

- Pieţele de animale și cele de cereale rămân 
închise?

- Piețele  de animale din România sunt închise ca 
urmare  a respectării deciziei Comisiei Antiepizo-
otologice a UE, � ind o măsură de prevenție a răs-
pândirii pestei porcine africane. În orașul Sântana, 
piața de animale va rămâne închisă până la stin-
gerea focarelor de pestă porcină africană. În ceea 
ce privește achiziția de cereale, ar �  recomandat să 
nu se cumpere cereale din zonele în care a evoluat 
pesta porcină.

- Ce ne puteți spune despre programul de ste-
rilizare gratuită a câinilor?

- Este în desfășurare. În anul 2018 s-au sterilizat 
30 de câini, iar în anul 2019, până în acest mo-
ment s-au sterilizat 11 câini. În continuare se pot 
face înscrieri la Primăria Orașului Sântana. În peri-
oada 01.10.2019-29.02.2020 se desfășoară cam-
pania de vaccinare antirabică a câinilor și rugăm 
proprietarii de câini să vină cu aceștia la cabinetul 

veterinar în vederea vaccinării, de luni până vineri 
în intervalul orar 08-12h, respectiv 13-16h, iar 
sâmbăta intre 09-11h. Aducem la cunoștință pe 
această cale că vaccinarea antirabică este obliga-
torie și in același timp gratuită pentru proprietarii 
de  câini.

- Ce alte aspecte legate de creșterea animale-
lor trebuie luate în considerare?

- Rugăm proprietarii de animale să înțeleagă 
faptul că ne confruntăm cu anumite restricții lega-
te de mișcarea animalelor datorită evoluției pestei 
porcine africane, să solicite documente privind 
mișcarea animalelor de la medicul veterinar, să ne 
atenţioneze imediat ce observă animale cu semne 
clinice de boală și să ne anunțe în vederea identi-
� cării, înregistrării și crotalierii animalelor. Reco-
mandam crescătoriilor de porcine să folosească 
echipamentul de îngrijire și hrănire  a porcilor doar 
în acest scop și  doar în curtea propie și să nu pără-
sească  curtea cu acest echipament, iar hainele și 
încălțămintea cu care merg la serviciu sau în alte 
locuri publice, să nu intre în contact cu animalele.

- Pe lângă activitatea medicală, desfășurați 
și o activitate productivă de creștere a puilor 
de carne. Din câte cunosc, este cea mai mare 
fermă de acest gen din județul Arad.

- Într-adevăr, în anul 2010 am accesat un proiect 
european pentru Instalarea Tânărului Fermier și 
am pus bazele unei ferme de pui de carne în orașul 
Sântana. Ulterior am dezvoltat această fermă și 
i-am mărit capacitatea ajungând astăzi să produ-
cem în trei hale 32.000 de capete de pui de carne 
pe ciclu. În anul 2018 am livrat spre abator peste 
155.000 de pui, însumând aproximativ 300 tone 
de carne, echivalentul consumului de carne a unui 
oraș ca Aradul pentru șapte zile.

- A fost greu, a fost ușor?
-  A fost un drum anevoios de multe ori, dar si cu 

multe satisfactii profesionale. Fiind în domeniul 
meu de activitate, ferma de crestere a puilor, a fost 
locul în care cu multă voința, perseverenta, munca 
și pasiune am reinvestit pro� tul obținut în tehno-
logie de ultimă  generație, bineînțeles având un 
coordonator pe măsură, tatăl meu dr. Muresan 
Maftei, căruia îi mulțumesc pe această cale. 

- E bună carnea de pui? Nu are hormoni?
- Desigur că este bună, în România nu se cresc 

pui cu hormoni. Noi creștem pui cu cereale granu-
late la care se adaugă soia și aminoacizi esențiali, 
conditiile de crestere � ind optime.

- Un mesaj către sântăneni?
- Să încercăm să � m mai buni unii cu altii si 

mai toleranți. În contextul evoluției pestei por-
cine africane, să dăm dovadă că suntem un oraș 
de oameni civilizați si responsabili dar și să avem 
răbdare pentru a trece cu bine peste această grea 
încercare.

Viceprimar Gligor Cornel

>>> pag. 1

Centrul de Transfuzie Sanguină 
Arad cu sprijinul Primăriei Orașului 
Sântana a organizat în data de 17 
octombrie o nouă acțiune de dona-
re de sânge.  Acțiunea s-a desfășurat 
la căminul cultural din Satul Nou, 

donatorii bene� ciind conform le-
gii de 7 tichete de masă, zi liberă în 
ziua donării de sânge și analize me-
dicale gratuite.
Primăria Orașului Sântana mulţu-
mește tuturor donatorilor, îndeam-
nă cetățenii să-și învingă teama și să 
acorde o șansă în plus la viață celor 
care au nevoie. 

Primăria Sântana

D o n a r e
 d e  s â n g e

ANUNŢ IMPORTANT
Având în vedere faptul că în luna 

noiembrie anul 2019 vor avea loc 
alegeri prezidenţiale, Serviciul 
Public Comunitar Local de Evi-
denţă a Persoanelor Sântana  face 
un apel către toţi cetăţenii pentru 
a-și veri� ca periodic termenul de 
valabilitate al actelor de identita-
te, în vederea evitării unor situa-
ţii neplăcute, printre care și aceea 
de a nu-și putea exercita un drept 
constituțional.

În acest context atragem atenţia 
că în cazul expirării termenului de 
valabilitate al actului de identitate, 
cetăţenii se pot prezenta la servi-
ciul public comunitar de evidenţă 
a persoanelor, la care sunt arondaţi 
cu domiciliul, cu cel mult 180 de 
zile înainte, dar nu mai puţin de 
15 zile, pentru a solicita punerea 
în legalitate cu un act de identitate. 
Precizam faptul că nerespectarea 
acestor prevederi atrage răspunde-

rea contravenţională potrivit legii.
Documentele pe care cetăţenii 

trebuie să le prezinte în susţinerea 
cererii pentru eliberarea actului de 
identitate, sunt:

-Cererea tip pentru eliberarea ac-
tului de identitate;

-Certi� catul de naștere al solici-
tantului și ale copiilor cu vârsta mai 
mică de 14 ani, original și copie;

-Certi� catul de căsătorie/hotărâ-
rea de divorţ de� nitivă și irevoca-
bilă/certi� cat de divorţ/certi� catul 
de deces al soţului decedat, origi-
nal și copie ( după caz);

-Documentul cu care se face do-
vada adresei de domiciliu, original 
și copie;

-Consimţământul proprietarului 
spaţiului de locuit (după caz);

-Chitanţa reprezentând contravaloa-
rea cărţii de identitate, respectiv 7 lei.

SPCLEP  SÂNTANA
INSP.NAPĂU  NADIA-ANA

Primăria Orașului Sântana împreu-
nă cu SC Veterinar Muriserv 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 identita-
te la Registratura Primăriei Orașului 
Sântana.

În perioada 01.10.2019-29.02.2020 
se desfășoară campania de vaccina-

re 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 sâmbă-
ta între orele 09 și 11. Aducem la 
cunoștință pe această cale că vacci-
narea antirabică este obligatorie și 
gratuită.

Primăria Orașului Sântana

Cu ocazia sărbătoarii 
Sfântului

 Mare Mucenic Dimitrie, 
din data de 26 octombrie,

 urăm tuturor celor care serbează 
cu această ocazie onomastica, 

La Mulți Ani, 
multă bucurie și fericire 

alături de cei dragi!
Primar, viceprimar 

Consiliul Local

Castrarea și vaccinarea 
antirabică a câinilor
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,,Sărbătoarea Recoltei ”la SântanaRecolta toamnei, după cum 
a rânduit-o cerul și priceperea oamenilor, 
trebuie să � e sărbătorită. Așa că sărbătorile 
recoltei, ale recunoștinței sunt tradiții � rești 
la încheierea muncilor câmpului. 

Tot astfel, au gândit și cei de la Primăria 
și Consiliul Local Sântana, când au or-
ganizat o nouă ediție a sărbătorii acestui 
anotimp- „Ziua Recoltei”, eveniment de-
venit tradiție pentru oraș, care a cuprins 
și un spectacol, artistic de mare clasă, 
organizat sub bagheta doamnei folcloru-
lui sântănean, nimeni alta decât Rozalia 
Pașca, cea care se ocupă de programul 
cultural al orașului Sântana de mulți ani.

Putem spune că o zi superbă de toamnă a 
adunat la sfârșitul lunii septembrie ,,sântă-
nenii” la ,,Sărbătoarea recoltei “.

 S-a continuat tradiţia cu cea de-a VI-a 
ediţie în care sărbătorim acest îndrăgit eve-
niment. Atât primăria cât și � rmele invita-
te să participe la concursul ,,cea mai bună 
mâncare gătită la ceaun” au pregătit mâncă-
ruri delicioase, pentru toate gusturile și au 
adus premii bucătarilor iscusiţi. 

În am� teatru s-a desfășurat un frumos 
spectacol artistic cu participarea unor an-
sambluri și artiști de seamă, iar cei care au 
pus umărul la pregătirea ceaunelor au fost 
premiați, lucru meritoriu, � indcă au muncit 
încă de dimineață:

 Primărie I – Orlețchi Adrian
 Primărie II – Trif Petre

 Primărie III – Nemeti Francisc
 Vânători – Vânătorii din Sântana

 Romgera – Hora Sorin
 La MARIN – Orlețchi Adrian

 Ardeleana – Palcea Ioan
 Agromec – Crișan Gheorghe

Încheiem prin a concluziona că încă un 
evenimnet frumos a avut loc la Sântana, un 
evenimnet tradiție a toamnei sântănene.

Această sărbătoare intitulată sugestiv „Ziua Recoltei” am gândit-
o ca pe un eveniment special prin care nu doar să serbăm venirea 
toamnei și rodnicia pământului ci și să arătăm că avem un oraș cu 
oameni gospodari, cu agricultori și antreprenori de mare succes, cu o 
comunitate locală unită ca o mare familie. 

Sunt convins că această „zi a recoltei” a scos în evidență tot ceea ce 
am expus anterior, căci organizarea sărbătorii nu se putea face dacă 
nu aveam deschidere și implicare din partea agricultorilor, antrepre-
norilor și bineînțeles copiilor de la ansambluri,  precum și angajaților 

Primăriei, cărora doresc să le mulțumesc că au depus efortul de a �  

alături de noi, administrația locală, ajutându-ne să organizăm aceas-

tă zi de sărbătoare la Sântana. 

Sper că tuturor v-a plăcut programul propus pentru această nouă 

ediție a „Zilei Recoltei” și să sperăm că vom �  sănătoși, pentru ca la 

anul, cu ajutorul bunului Dumnezeu să putem organiza încă o serba-

re dedicată toamnei, cel puțin la fel de frumoasă ca cea din acest an.

Primar  Daniel Tomuța

Judokanii noștri s-au întors aca-
să cu tolba plină de medalii. Au 
câștigat 7 medalii dintre care 4 de 
aur: Yasmina Rus (cea mai mică 
sportivă ), Miruna Cotu (butu-
ruga mică, care azi a răsturnat 
carul mare), Cristian Sârb (care a 
eliminat tot ce i-a stat în cale) și 
Amelia Paven (care a dovedit că 
rămâne de aur), bronz: Antonia 
Bîte, Claudiu Dobra și Roxana 
Mărgărit. Felicitări tuturor spor-
tivilor, respect pentru sensei Se-

bastian Rus, mulțumiri domnu-
lui primar Daniel Tomuța, care 
și de această dată a făcut posibilă 
deplasarea și participarea echipei 
la acest concurs și nu în ultimul 
rând mulțumiri domnului Cla-
udiu Hőniges noul președinte al 
Clubului sportiv, care a fost as-
tăzi în sală alături de judokanii 
noștri și i-a susținut, încurajat și 
premiat pe toți!

Angela Giurgiu,
președinte secție judo

Participare meritorie la Turneul Internațional de judo de la Tg Mureș

>>> pag. 1
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Tema balului din 
acest an a fost ,,Vestul sălbatic „ iar 
toți organizatorii au făcut în așa fel 
încât tot balul să facă parte dintr-o 
poveste a vestului sălbatic, de la de-

cor până la ținutele purtate. Probele 
balului au fost interesante și atracti-
ve, bobocii au surprins publicul cu 
pasiunile lor: chimie, gastronomie, 
desen, activități sportive. Dar nici ei 

nu s-au lăsat mai prejos, incercând să 
surprindă organizatorii cu probe in-
edite și întrebări capcană.

 Anunțarea câștigătorilor s-a lăsat mult 
așteptată. Bobocii au strălucit pe scenă 
și s-au descurcat admirabil la probe, 
de aceea juriului i-a fost atât de greu să 
aleagă o singură pereche câștigătoare.

Juriul a fost format din domnul pri-
mar Daniel Tomuța, doamna profesor 
Lupu Cornelia, coregraf Rusu Cătălin, 
coordonator Avon- Neag Gabriel și 
Miss Arad 2019 - Ioana Hotăran. 

 Emoționații boboci care au strălucit 
pe scenă și care au fost premiați pen-
tru eforturile lor sunt: Berar Roxana, 
Tomoiagă Damarius, Ustini Maria, 
Suciu Vlăduț, Cozonac Martina, Mi-
cici Ionuț, Dau Florina, Toma Ștefan, 

Baicu Sonia, Pârva Marco, Sîrb An-
drada, Neag Andrei, Ciurar Simona, 
Danciu Flavius, Dîrlea Alexandra și 
Moldovan Claudiu.

În acest an, premiul al III-lea a fost 
acordat elevilor Pârva Marco și Berar 
Roxana, premiul al II-lea lui  Danciu 
Flavius și Ciurar Simona, iar Miss si 
Mister 2019 au fost desemnați DÎR-
LEA ALEXANDRA și  TOMOIAGĂ 
DAMARIUS.

Le mulțumim bobocilor pentru efor-
tul depus atât pe parcursul repetițiilor 
cât și pe parcursul balului și, mai ales, 
organizatorilor care au dat dovadă de 
profesionalism și bun gust în organi-
zarea acestui eveniment.

Prof Cornelia Lupu
Elev Mădălina Todea

Balul Bobocilor la Sântana

Sărbătoare la Clubul Copiilor Sântana
Da. Așa este. Sărbătorim 15 

de revitalizare a unei instituții 
care a fost gândită pentru co-
pii. În urmă cu 15 ani, un pro-
fesor de limba română -Diana 
Blîndu-  dorea să facă și altce-
va în sistemul educațional și 
a descoperit că este posibil să 
oferi copiilor și altă alternativă 
de a ieși din tiparele școlii.

Așa a început povestea mea 
și a celor 15 ani de activitate în 
cadrul Clubului Copiilor Sân-
tana. Gândul că am un copil 
care trebuie să facă și altceva 
decât să stea în fața televizo-
rului a fost punctul de plecare. 
Am a� at amănuntele și pașii 
pe care trebuie să îi urmez de 
la un om deosebit, dna Eca-
terina Gerold pe atunci direc-
torul Palatului Copiilor Arad. 
A fost vorba despre a pune pe 
picioare ceva ce nu mai exista 
în orașul nostru, de a o lua de 
la zero. Asta am făcut cu aju-
torul familiei în primul rând, 
iar pe parcurs mi s-au alătu-
rat colegi care nu s-au ferit 
să muncească din greu. Am 
primit primul sediu pe strada 
Ghioceilor prin bunăvoința 
dlui Viorel Enache unde am 
activat 8 ani. În această peri-
oadă am avut alături de mine 
oameni dedicați meseriei: Va-
sile Curcă, Răuț Petru, Ana 
Maria Budiu, Ilie Macovei, 
Mircea Belean, Ana Lazea. Lu-
crurile au mers în sensul bun 

deoarece cu toții ne-am adus 
contribuția la cercul nostru și 
apoi pentru oraș. Rezultatele 
nu au întârziat să apară pentru 
că atunci când lucrezi cu pasi-
une și implicare este greu să nu 
apară și rezultatele.

 Concursuri județene, regio-
nale, naționale și internaționale 
bifate toate cu rezultate extra-
ordinare pentru noi și orașul 
nostru. Prea multe pentru a le 
înșira acum. Diplomele și tro-
feele vorbesc despre acest fapt. 
Din anul 2013 prin bunăvoința 
primarului Daniel Tomuța am 
primit un sediu nou, pe str. 
Muncii nr 117 împreună cu 
Biblioteca Orășenească, unde 
funcționăm și acum în cele 
mai bune condiții.

În această perioadă împre-
ună cu doi oameni deosebiți 
– Petru Răuț și Ana Maria 
Budiu - am reușit a� lierea cer-
cului de judo la clubul sportiv 
al orașului, iar de aici până la 
a obține rezultate remarcabile 

a mai fost doar un pas și  mul-
tă muncă.  Am crescut în do-
meniul dansului modern doar 
prin dedicare și sacri� cii. Atât 
cât s-a putut și când s-a putut 
Primăria Orașului și Consiliul 
Local ne-au sprijinit și ne-au 
fost alături. Această colabora-
re a dus și la organizarea unor 
concursuri de renume: Con-
cursul de Judo și cel de dans 
modern, Just Dance. Colabo-
rarea de 15 ani în domeniul 
folclorului cu dna Rozalia 
Pașca și prof. Mircea Belean a 
adus roade. Să crești copii cu 
drag de tradiții și obiceiuri este 
un lucru mare.

Pentru că în cadrul Clubu-
lui Copiilor avem și cerc de 
creație literară (teatru) pot să 
spun că sunt foarte mândră 
de rezultatele copiilor cu care 
lucrez. Este o tradiție deja ca 
la anumite concursuri la care 
participă elevii noștri să ne în-
toarcem doar cu locul I la nivel 
național. Miza este prestigiul 
nostru ca și echipă de lucru. 

Dacă a venit vorba de echipă 
am să vă spun secretul reușitei 
noastre, este simplu...copii, 
părinți, profesori. Atunci când 
toate cele trei elemente se îm-
bină armonios nu dăm greș. 
Am pornit de la ideea că un 
copil mulțumit și fericit face 
părinții fericiți. Iar dacă eu 
și colegii mei reușim să fa-
cem prin oferta noastră copiii 

fericiți este clar că i-am câștigat 
și pe părinți. 

Pentru că este puțin doar 
să le mulțumesc tuturor 
părinților și copiilor care au 
trecut pragul acestei instituții 
cu încredere, am organizat un 
spectacol aniversar dedicat lor, 
elevilor și părinților care și-
au pus nădejdea în noi. Unii 
dintre foștii elevi sunt adulți 
acum iar bucuria revederii a 
fost mare și plină de emoții. 
Energia pe care o emană cei 
care acum sunt activi la cer-
curile clubului i-au molipsit și 
parcă și-ar dori să revină. Nu 
pot decât să mă bucur și să le 
las ușa mereu deschisă. Sunt și 
suntem acolo pentru ei. Pen-
tru toți copiii care vor să a� e 
ce înseamnă să facă parte din-
tr-o mare și frumoasă familie. 
Satisfacția noastră ca și dascăli 
este atât de mare când pes-
te ani, aici vorbim despre 15, 
foștii și actualii elevi se unesc 
pentru a ne mulțumi pentru 
ceea ce le-am oferit. Îmi pla-
ce să cred că am avut o cât de 
mică contribuție în formarea 

lor ca oameni frumoși. Munca 
unui profesor din cadrul non-
formal (Palate și Cluburi ale 
Copiilor) înseamnă și consili-
ere și îndrumare. 

Familia noastră are din acest 
an doi membrii la fel de dor-
nici și implicați dna Roxana 
Maghiar la cercul de limba 
engleză și dl Teodor Răduț la 
cecul de judo/karate. Spec-
tacolul aniversar a oferit o 
imagine de ansamblu despre 
munca pe care o depunem. De 
fapt numărul total al copiilor 
care anul trecut au desfășurat 
activități în cadrul Clubului a 
depășit 400. Sperăm ca în acest 
an să depășim acest număr. Ne 
desfășurăm activitatea doar 
după orele de curs în funcție 
de orarul elevilor iar cursurile 
sunt gratuite.

Vă așteptăm cu drag să a� ați 
ce înseamnă să faceți parte 
dintr-o poveste care se scrie 
mereu cu voi – copiii. La mulți 
ani Clubului Copiilor Sântana!

Prof. Blîndu Diana

>>> pag. 1
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Vă aducem la cunoștiință faptul că, deși 
luna august a fost surprinzător de liniștită 
pentru pompierii sântăneni, lunile sep-
tembrie și octombrie au adus o serie de 
evenimente nedorite, precum incendii la 
construcții, vegetații, la mijloacele de trans-
port, dar și accidente rutiere, situații care au 
adus prejudicii mari persoanelor afectate și 
au necesitat intervenții operative de lungă 
durată.

Cu privire la focurile de vegetație usca-
tă, acestea au fost semnalate de persoane, 
în special după lăsarea serii și au presupus 
intervenția pompierilor în zone agricole 
greu accesibile. Dislocarea forțelor și au-
tospecialelor, în câmp și la distanțe consi-
derabile, ingreunează raspunsul rapid în 
cazul unui incendiu la un imobil din oraș. 
Mai mult deplasările pe acest tip de teren 
sporesc uzura autospecialelor. Pe cale de 
consecință, rugăm operatorii agricoli să nu 
mai dea foc la miriște după lăsarea serii.

În încheiere, pentru a evita pe viitor situații 
nedorite sau posibile tragedii, vă amintim 
căteva măsuri de apărare împotriva incen-
diilor ce se impun în această perioadă:

•Utilizarea focului deschis în locuri cu 
pericol de incendiu și pe timp de vânt este 
interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 
deșeurilor și a altor materiale combustibi-
le se face în locuri special amenajate ori pe 
terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce 

se impun pentru împiedicarea propagãrii 
focului la vecinãtãţi, asigurându-se su-
pravegherea permanentã a arderii, pre-
cum și stingerea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Arderea miriștilor se face numai dupã 
luarea mãsurilor ce se impun pentru îm-
piedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi( 
brazda, supravegherea permanenta a arde-
rii și sursa de apa); 

•Utilizarea focului deschis nu se admite 
la distanţe mai mici de 40 m faţã de locu-
rile cu pericol de explozie: gaze și lichide 
combustibile, vapori infl amabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau 
substanţe combustibile: lemn, hârtie, tex-
tile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã 
a fi  supravegheat și asigurat prin mãsuri 
corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se executã numai pe 
baza permisului de lucru cu foc acordat in 
urma intocmirii documentatiei prealabile 
de catre Garda de Mediu;

•Nu mai dați foc noaptea la vegetațiile us-
cate;

•Curățați coșurile de fum ale caselor și 
izolați-le de materiale infl amabile(lemn), 
nu aduceți improvizații la instalația elec-
trică a casei;

•Nu suprasolicitați instalația electrică;
•Verifi cați instalațiile electrice ale mijloa-

celor de transport
    Șef S.V.S.U 

Vuiciu Alexandru-Raoul 

Căsătoriile lunii SEPTEMBRIE 
2019

Lazar Daniel -  Cojoc Lenuța-Ancuța
Popovics Alexandru - Nadiu Larisa

Bota Vasile - Ciuciuc Simona
Berlan Pavel -  Doroț Cornelia-Cerasela

Ciurar Sorin - Colompar Neli
Marincaș Marian-Florin – Ciurar Denisa-Ionela

Brița Bogdan Petru – Drăgan Laura
Beleiu Ciprian – Nan Mirela-Anca

Stoica Ovidiu-Ciprian – Stanciu Anca
Vichiriuc Ionel-Beniamin – Vasile Lorena-Elena
Farcaș Gheorghe-Cristian – Colompar Claudia

Fur tună Dănuț – Feraru Ștefania-Adriana
Mărușca Paul-Răz van – Dema Petronela-Sabrina

Oros Ioan-Andrei – Cosma Andreea-Cristina
Pușcău Ioan – Vîrciu Horina

Gheorghe Marian-Alexandru – Joldeș Andreea

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

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

ACKERMAN IOSIF
LUNGA MARIA

ZIMBROD TEREZIA
PULEAC MARIA

CORBEI GHEORGHE

HEREDEU FLOARE
SEIFER ANTON
NADIU TRAIAN

RENZ ECATERINA
TEUBER ECATERINA

IOANAȘ PETRU
BERLAN BĂLAN

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

S V S U  S Â N TA N A  A D U C E  L A  C U N O Ș T I N Ţ A 
C ET Ă Ţ E N I LO R  U R M Ă T O A R E L E :

În imagine vă prezentăm un hidrant ex-
terior subteran racordat la rețeaua de apă 
a orașului Sântana. Acești hidranți sunt 
folosiți de catre pompieri la alimentarea cu 

apa a autospecialelor de intervenție, avand 
în vedere faptul ca acestea au o capacitate 
limitată de apă. Astfel dorim să subliniem 
importanța rețelei de hidranți a orașului la 
incendii. Prin urmare facem un apel la bu-
nul simț al dumneavoastră, locuitorii urbei, 
dacă aveti cunoștiință de existența unui hi-
drant, precum cel din imagine, în fața sau 
apropierea casei dumneavoastră vă rugăm 
sa îl îngrijiți și să nu îl acoperiți, acesta � ind 
extrem de important în situația unui incen-
diu.

    Șef S.V.S.U Vuiciu Alexandru-Raoul 

S V S U  S Â N TA N A  A D U C E  L A  C U N O Ș T I N Ţ A 
C ET Ă Ţ E N I LO R  U R M Ă T O A R E L E :

V a c c i n a r e  a n t i r a b i c ă  a  v u l p i l o r
În perioada 29 septembrie -11 octombrie 

cu ajutorul avioanelor s-a realizat progra-
mul de vaccinare antirabică a vulpilor de 
pe raza localităților Sântana și Caporal Ale-
xa, iar în 17-18 octombrie s-au distribuit 
momeli vaccinale. Programul de vaccinare 
orală este un program inovator, care va re-
duce în mare măsură difuzarea bolii între 
animalele sălbatice sau de la animalele săl-
batice la cele domestice. 

Dacă găsiți o momeală într-o zonă în care 
sunt copii sau animale de companie, cu aju-

torul unei mănuși luați momeala și plasați-o 
într-o zonă necirculată.

Un animal turbat manifestă simptome vi-
zibile cum ar �  salivarea în exces sau tulbu-
rări de comportament. Este foarte posibil 
ca un animal să aibă rabie dacă nu prezintă 
frică, este neliniștit sau are o agresivitate 
crescută. 

În cazul în care sunteți mușcați sau zgârâiați 
de un animal sălbatic sau de un câine fără 
stăpân, prezentați-vă urgent la medic.

Primăria Orașului Sântana
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Ajutoarele pentru încălzirea locu-
inţei cu energie termică, gaze natu-
rale, energie electrică și combustibili 
solizi sau petrolieri se acordă pe bază 
de cerere însoţită de actele dovedi-
toare privind componenţa familiei 
și veniturile acesteia. Aceste ajutoare 
pot �  solicitate pentru perioada no-
iembrie 2019- martie 2020  

Pentru acordarea ajutorului, limi-
ta venitului net pe membru de fami-
lie trebuie să fi e mai mic de 750 lei 
atât în cazul familiilor, cât și în ca-
zul persoanei singure.

Cererile se pot depune la Serviciul 
Social

Actele referitoare la venit vor �  pre-
zentate pentru luna anterioară celei  
în care se depune cererea.

Nu se acordă ajutor de încălzire 
celor care 

- dețin teren intravilan de peste 
1000 mp la oraș și 2000 mp la sat

- dețin în proprietate un autotu-
rism sub 10 ani vechime

- au depozite bancare de peste 
3000 lei

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa 

pe baza unui contract cu clauză de 
întreţinere;

- titularul contractului de închir-
iere;

- alt membru de familie major şi le-
gal împuternicit de proprietar/titular 

de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru per-

soane singure care nu au împlinit 18 
ani.

Acte necesare 
pentru depunerea dosarelor: 

-1.Acte de identitate pentru toţi 
membrii familiei:

a)Buletin de identitate,carte de 
identitate sau carte de identitate 
provizorie pentru cei peste 14 ani,

b)Certi� cat de nastere pentru mi-
norii sub 14 ani,

c)Certi� cat de căsătorie/deces 
(după caz),

d)Sentinţa de divorţ ( în copie) ,
e)Permis de şedere temporara, per-

mis de şedere pe termen lung, carte 
de rezidenta şi carte de rezidenţa 
permanentă, pentru cetăţenii străini 
sau apatrizi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
LA SEDIUL PRIMĂRIEI
Primăria Orașului Sântana

A N U N Ț

Despre ajutorul de încălzire 
al locuinţei 

Nr.sector Nr. tarla Nr.sector Nr. tarla
 15 140 23 116
15 141 23 117
15 143 23 119
15 145 23 181
15 146 23 178
15 147 23 177
15 148 23 173
15 150 23 175

23 174

Nr.sector Nr. tarla Nr.sector Nr. tarla
18 166 6 44
20 161 6 45
21 124 6 46
21 126 6 47
21 128 6 48
21 161 6 49

6 50
6 51

Nr.sector Nr. tarla 6 52
24 186 6 53
24 190 6 54
24 191 6 69
24 192 6 71

6 72
Nr.sector Nr. tarla Nr.sector Nr. tarla

17 151 7 56
17 152 7 57
17 153 7 58
17 154 7 59
17 155 7 60
17 156 7 61
17 157 7 62
17 158 7 63
17 160 7 64

Nr.sector Nr. tarla Nr.sector Nr. tarla
17 161 7 65
17 163 7 66
17 164 7 67
17 165 7 68
17 166

Nr.sector Nr. tarla
22 122
22 176
22 172

Cetățenii care dețin parcelele de te-
ren cuprinse în tabelul alăturat sunt 
rugați să se prezinte la biroul Re-
gistrul Agricol din sediul Primăriei 
Orașului Sântana în vederea depune-
rii documentatiei necesare intabula-
rii terenurilor din extravilan:

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 orasului Sântana s-a întrunit în 
ședință de îndată în data de 17.09.2019, și în ședință 
ordinară în data de 20.09.2019, având pe ordinea de zi 
următoarele:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii valorii 
din bugetul indicativ la cap 4 – neeligibil, pentru proiec-
tul ”amenajare teren de sport multifuncțional pe str. Du-
nării”;
- Proiect de hotârâre privind vânzarea directă a terenului 
intravilan în localitatea Sântana, str. Muncii, fn, jud. Arad 
în suprafață de 3260 mp, înscris în cf nr. 300118 Sântana, 
nr top. 4222-4224/A/2;
- Proiect de hotărâre privind împuternicirea pe conturile 
clubului sportiv Unirea Sântana cu semnătură unică în 
Banca Transilvania a doamnei deaconu Dorina Mariana;
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțiilor 
consiliului local în consiliile de administrație ale unităților 
de învățământ în orașul Sântana pentru anul școlar 2019-
2020;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării dom-
nului Ardeu Aurel pentru ședința adunării generale ordi-
nară a acționarilor din data de 30.09.2019;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea modi� cării actu-
lui constitutiv și a statutului asociației prin actul aditional 
nr. 9/2019;
- Proiect de hotârâre privind aprobarea regulamentului 
de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrări-
lor aferente rețelelor tehnico-utilitare realizate pe dome-
niul public al orașului Sântana;
- Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ de stat la nivelul orașului Sân-

tana și satului aparținător Caporal Alexa , pentru  anul 
scolar 2020 – 2021;
- Proiect de hotărâre privind modi� carea hotărârii consi-
liului local nr. 78/22.05.2018 Privind modi� carea hotărâ-
rii consiliului local nr. 47/20.03.2018 Privind modi� carea 
hotărârii consiliului local nr. 101/25.07.2019 Privind în� -
inţarea clubului sportiv ”club sportiv Unirea Sântana”, in-
stituţie publică în subordinea consiliului local al orașului  
sântana;
- Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de 
servitute legală asupra terenului în suprafață de 1866 mp 
înscris în cf nr. 312272 Sântana, nr. Cad. 312272, În vede-
rea realizării obiectivului abandonare de suprafață sonda 
4675 Sântana;
- Proiect de hotărâre privind  incheierea unei conventii 
de colaborare pentru asigurarea serviciilor de îngrijire și 
asistență în centre de tip rezidențial pentru persoanele 
vârstnice a� ate în di� cultate, care au domiciliul pe raza 
orașului Sântana cu asociația ”Senior”;
- Proiect de hotârâre privind concesionarea imobilului 
(apartamente și teren) situat în orașul Sântana, str. Păcii, 
nr. 67 Jud. Arad cu destinatia de spatii medicale;
- Proiect de hotârâre privind vânzarea directă a terenului 
intravilan în localitatea Sântana, str. Căprioarei, nr. 12, 
Jud. Arad în suprafață de 862 mp, înscris în cf nr. 300779 
Sântana, nr. Top. 1832/B, către d-na Lupașcu Alexandra-
ionela(fostă Petrașcu) și către d-nul Petrașcu Marius-
Dan ;
-  Proiect de hotârâre privind  alocarea unei sume din bu-
getul local  în   vederea acordarii unui  ajutor de urgență 
pentru doamna Achim Norica Marinela domiciliată în  
oraș Sântana, str. George coșbuc nr. 8, Jud. Arad;
- Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lu-
nare de care bene� ciaza consilierii locali ai Consiliului 
Local Santana;

Primăria Orașului Sântana

C â i n i i  f ă r ă  s t ă p â n
În data de 7 octombrie � rma de eca-
risaj a serviciului de gospodărie co-
munală Arad s-a a� at în orașul nostru 
pentru strângerea câinilor comunitari, 
urmărindu-se cu prioritate adresele 
reclamate de cetățeni. Au fost prinși 
și transportați la Adăpostul de câini 
din Arad un număr de 16 câini de pe 
următoarele străzi: Tranda� rilor-1; 
Păcii-3; 1 Decembrie-2; Câmpului-1, 
Bujorului-1+4 căței; centru-4. 

Primăria Orașului Sântana

A m e n z i  m a r i  p e n t r u  a r d e r e a  i l e g a l ă  a  m i r i ș t i l o r  !
Arderea miriștilor se execută numai 
pe baza permisului de lucru cu focul 
acordat de către Garda de Mediu în 
urma întocmirii documentației prea-
labile;
Arderea miriștilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la ve-
cinătăţi (brazdă, supravegherea per-

manenta a arderii și sursa de apa); 
După obținerea aprobărilor arderea se 
poate desfășura numai pe timp de zi;

Sancțiunile ce pot fi aplicate 
sunt între 3.000-6.000 lei 
pentru persoanele fizice, 

și de la 25.000 lei 50.000 lei 
pentru persoanele juridice.

Primăria Orașului Sântana



CMYK

                             OCTOMBRIE    2019                                    SÂNTĂNEANUL pag. 8

SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

Constatăm cu respect că avem o 
administrație preocupată de bunul 
mers al orașului.

Promisiunea primarului Tomuța 
Daniel de a �  implicat zi de zi în rezol-
varea problemelor orașului este reală, 
exemple � ind multe: au fost asfaltate 
străzi, s-a lucrat la modernizarea și 
extinderea rețelelor de apă și canali-
zare, iluminat public, s-au amenajat 
terenuri sintetice de sport, s-au con-

struit capelele, au avut loc pietruiri de 
drumuri, amenajarea de trotuare și 
parcări pavate și lista ar putea conti-
nua, dar mai ales există și o serie de 
noi proiecte de investiții publice ce ur-
mează a începe.

 „Am dovedit că se poate construi 
corect și onest, pentru binele orașului. 
Am îndeplinit, în primul rând, ceea 
ce dumneavoastră, cetățenii din Sân-
tana și Caporal Alexa ați dorit. Am 

schimbat un mod de 
lucru.  Am demonstrat 
că banii pot �  obținuți 
și din fonduri europe-
ne și naționale, sau de 
la Consiliul Județean 
fără a împovăra buge-

tul cu împrumuturi. Am fost mereu 
aproape de comunitatea locală, așa 
cum șade bine unei adevărate fami-
lii sântănene.  Am tratat pe � ecare, 
întotdeauna cu respect. Am imple-
mentat o administrație deschisă, fără 
ascunzișuri. V-am informat mereu, 
cu sinceritate, despre tot ceea ce am 
întreprins pentru oraș. Am adus cu 
mine o atmosferă de lucru bună, de 
colaborare cu toată lumea, pentru a 
face din Sântana o oază de liniște și 
pace între oameni. Am muncit zi de 
zi pentru punerea în practică a unor 
proiecte de investiții prin care să pu-
tem  progresa ca și comunitate, gân-
dind mereu pentru viitor.”- spunea 
primarul Tomuța Daniel, iar acest 

lucru se vede după cum funcționează 
administrația publică:  corectitudine, 
onestitate, proiecte pentru comunita-
te, pentru progres, pentru viitor!

Primăria Oraşului Sântana derulează începând 
de luni, 21 octombrie, o nouă campanie de 
colectare a deşeurilor vegetale.  Acțiunea de colec-
tare vine în sprijinul cetățenilor care nu dispun de 
mijloace adecvate pentru transportul acestora și este 
organizată cu scopul de a preveni neplăcerile pro-
vocate de arderea resturilor vegetale (frunze, cren-
gi, etc.). 
Crengile rezultate din toaletarea pomilor și resturi-

le vegetale din grădini vor fi  ridicate doar dacă sunt 
legate în snopi, iar frunzele sunt puse în saci. Ridi-
carea acestora se va face în circuit, după ce s-a fă-
cut o primă colectare pe toate străzile, procesul se 
va relua. 
Nu se admite amestecarea deşeurilor vegetale cu 

alt tip de deşeuri.
 Primăria Orașului Sântana

Colectare
 resturi vegetale

Container deseuri 
voluminoase

Primăria Orașului Sântana pune la dispoziția 
cetățenilor din Sântana și din Caporal Alexa un con-
tainer pentru colectarea deșeurilor voluminoase. 
Containerul este amplasat în incinta depozitului de 
moloz afl at pe strada Ghioceilor, vizavi de Liceul 
Tehnologic ”Stefan Hell”.
Sunt acceptate următoarele tipuri de deșeuri: mobi-

lier si saltele; obiecte sanitare; covoare și mochete.
 Primăria Orașului Sântana

O administrație pentru Sântana și  Sântăneni

Trotuare reabilitate
 la Caporal Alexa

Reabilitarea trotuarelor a continuat și pe parcursul 
lunii octombrie. La Caporal Alexa, în spatele bise-
ricii din sat, s-a construit un trotuar în lungime de 
460 de metri. Tot aici, la solicitarea preotului paroh 
a fost betonată aleea principală din cimitir. Aceasta 
are o lungime de 120 m, o lățime de 2,65 m.
La Sântana au fost reabilitate trotuare pe strada 

Câmpului, Căprioarei, Bicazului și CD Gherea. 
 Toate lucrările au fost executate de către societa-

tea comercială PREST COM SÂNTANA PAVAJ 
SRL, societate afl ată în subordinea consiliului lo-
cal.
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Parcare la Școala
„Sfânta Ana”

Parcarea de la Școala Gimnazială ,, Sf. Ana „ este 
în faza de execuție. Vor fi  amenajate 24 de locuri 
de parcare perpendiculare carosabilului, pe strada 
Câmpului, de la intrarea elevilor până la colțul stră-
zii ce dă în piață. Suplimentar vor fi  amenajate și 
două alveole pentru coborârea și urcarea elevilor 
în mașinile părinților. Parcarea va fi  binevenită mai 
ales la orele de vărf, când aglomerația și spațiul in-
sufi cient solicitau la maxim atenția conducătorilor 
auto și a copiilor. 
Datorită creșterii numărului de mașini de pe raza 

orașului, primăria mai are în plan pentru fi nele 
acestui an extinderea sau modernizarea parcărilor 
la următoarele instituții: la grădinița (nouă) de pe 
strada Rozelor, la școala din Comlăuș, la școala din 
Caporal Alexa și la biserica din Satul Nou.
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Orașul nostru este înconjurat de drumuri bune
Prin grija Consiliului Județean Arad drumul 

județean Sântana-Sintea Mică este în plin pro-
ces de reabilitare. Valoarea proiectului este de 
trei milioane de euro, iar lungimea drumului 
județean este de 10 km. Era singura legătură ru-
tieră pe care asfaltul se afl a în avansată stare de 
degradare, după ce în anii trecuți pe șoselele că-
tre Zimand și Caporal Alexa-Pâncota a fost refă-
cută îmbrăcămintea bituminoasă. 
Reabilitarea drumului vizează lărgirea carosa-

bilului acolo unde este necesar, amplasarea de 
acostamente, parapeți  metalici, semnalizare ru-
tieră și toaletarea șanțurilor. La fi nalizarea aces-
tei lucrări se va putea circula în condiții bune în 
toate cele patru direcții de intrare- ieșire din oraș. 

Starea bună a drumurilor duce implicit și la 
creșterea trafi cului auto prin oraș, mai ales că 
șoferii evită rutele afl ate în cod roșu de avarie. 
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Primar 
Daniel Tomuța

fără a împovăra buge-fără a împovăra buge-


