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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Este arhicunoscut faptul că accesarea 
fondurilor europene este un motor de 
dezvoltare al oricărei localități din țară. 
De multe ori banii europeni primiți 
pentru implementarea diverselor pro-
iecte de infrastructură depășesc cu mult 
posibilitățile � nanciare ale oricărei pri-
mării. În cazul orașului nostru, cel mai 
bun exemplu și cea mai costisitoare lu-
crare a fost extinderea și modernizarea 
sistemului de colectare a apelor menaje-
re, care a cuprins și construirea noii stații 
de epurare. Care este situația actuală în 
domeniul accesării fondurilor europene 
ne prezintă doamna Adela Pall, inspec-
tor la biroul de specialitate.  

1.”Amenajare teren de sport 
multifuncțional pe strada Dunării” 

-A fost depus spre avizare Proiectul 
Tehnic la Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale România.

-Urmează achiziția pentru execuția lu-
crărilor.

2.”Improve cross-border 
cooperation between public instituti-
ons of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz” 

(Îmbunătățirea cooperării transfron-
taliere dintre instituțiile publice ale 

orașelor Nădlac-Sântana-Elek-Doboz)
-Au fost achiziționate materialele 

promoționale necesare în cadrul proiec-
tului și sistemul de sonorizare.

-Am participat în data de 4-6 spetem-
brie la activitatea de team-building or-
ganizată de către localitatea Doboz din 
Ungaria.

Noul an școlar 
a început în cele mai bune condiții

 Pe data de 9 septembrie 
a sunat din nou clopoţelul.

 Un nou an şcolar a început la 
școlile și grădinițele din Sântana și 
Caporal Alexa. Clasele au prins din 
nou viață, vocile elevilor răsunând 
iarăși în acest  nou an școlar. 
Cei mai mici dintre elevi, plini 

de emoție și cu buchete de fl ori în 
mână, au intrat pentru prima dată 
în clasele care patru ani de acum 
încolo îi vor găzdui. Părinții și ei 
prezenți, i-au încurajat și i-au pre-
dat spre pregătire profesorilor. De 
acum încolo acești profesori vor fi  
al doilea părinte pentru fi ecare din-
tre elevi. A început astfel un nou an 

școlar, cu noi generaţii de copii, cu 
unele cadre didactice noi, cu multe 
emoţii pentru cei care păşesc pentru 
prima dată pragul şcolii şi cu multe 
întrebări în gând pentru cei care vor 
absolvi la fi nele anului şcolar clasa 
a VIII-a și clasa a XII-a. Dar pentru 
toţi, cu siguranţă a început un nou 
an cu multe speranţe şi năzuinţe ce 
aşteaptă a fi  împlinite. 
Anul școlar 2019-2020 și-a des-

chis așadar larg porțile, iar forfo-
ta și veselia din curtea școlilor, a 
grădinițelor și a liceului, dar și din 
sălile de clase, primitoare, promit de 
pe acum un an școlar încununat de 
succese.

Ansamblurile reunite “Busuiocul”
 din Sântana și “Șiriana” din Șiria 

la Festivalul internațional de folclor 
din Písek Cehia 2019

Ansamblurile Șiriana Șiria și Busuiocul Sântana, au onorat invitația 
domnului ing.Dedulea Nicolae, participând și reprezentând localitățile 
Șiria și Sântana din județul Arad la a XXV-a ediție a Festivalului 
internațional de  folclor din Písek - Cehia 2019. 
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„Luni 9 septembrie a 
fost o zi cu o semnifi ca-
ţie deosebită pentru cei 
care vin la școală, cu-
prinşi de dorinţa cu-
noaşterii şi a acumulării 
de cât mai multe cunoş-
tinţe folositoare pentru 
viaţa de zi cu zi.
Începerea anului 

școlar este un moment 
emoţionant şi speci-
al, pe care fi ecare din-
tre cei prezenţi îl expe-
rimentează unic în felul 
său. 
Bobocilor, elevii care 

păşesc pentru prima dată 
pragul şcolii, le urez un 
bun venit la şcoală, fă-
când referire la toate 
instituțiile școlare din 
Sântana și Caporal Ale-
xa ( liceu, gădinițe, școli).
Sper să aveţi un an şco-

lar cât mai bogat, cu re-
zultate de care să vă bu-
curaţi, să aveţi doar note 
mari, un comportament 

exemplar, şi să conştien-
tizaţi faptul că zilnic veţi 
aduna în minte şi în su-
fl et lucruri noi şi frumoa-
se, care să vă formeze 
personalitatea şi să vă 
călăuzească pe drumul 
cel bun în viaţă. 
Vă doresc să vi se îm-

plinească toate visele, 
să aveţi sănătate şi pu-
tere de muncă, să va bu-
curaţi de linişte şi pace 
sufl etescă, să fi ţi colegi 
şi prieteni, să respec-
taţi şcoala care vă pri-
meşte cu braţele deschi-
se şi nu în ultimul rând, 
să confi rmaţi speranţe-
le şi încrederea familii-
lor voastre. 
Stimate cadre didacti-

ce, vă mulţumesc pen-
tru dăruirea voastră, 
pentru profesionalis-
mul de care daţi dova-
dă an de an şi vă urez să 
fi ţi sănătoşi, puternici şi 
răbdători pentru ca îm-
preună să puteți duce 
aceşti copii pe o treap-
tă mai sus, pe o treaptă 
a performanţelor. 
Aceleaşi mulţumiri şi 

urări le adresez între-
gului personal didactic-
auxiliar şi nedidactic, 
care depun toate efor-
turile pentru ca institu-

ţiile şcolare din oraș să 
funcţioneze, să fi e cura-
te şi primitoare. 
Iar vouă, dragi părinți, 

vă doresc să aveți par-
te doar de rezultate 
bune din partea copii-
lor voștri, știind că pen-
tru ei munciți și în ei vă 
puneți speranțele de vi-
itor, făcând tot ce puteți 
pentru a le netezi ca-
lea în vederea unei vieți 
mai bune pentru ei. Sunt 
sentimente pe care fi e-
care părinte le trăiește 
în felul său, toți cei 
care avem copii am tre-
cut prin aceste momen-
te și vă doresc tot ce este 
mai bun pentru famili-
ile voastre, pentru co-
piii voștri, care repre-
zintă viitorul orașului 
nostru. În ei ne punem 
speranța ca și comuni-
tate locală și de aceea 
dorim să vedem că sunt 
serioși și privesc cu res-
ponsabilitate procesul 
educațional de care be-
nefi ciază la grădinițele, 
școlile și liceul din oraș..
Tuturor vă doresc un 

an cu împliniri şcolare 
şi profesionale, bucurii 
şi gânduri bune!

Primar
 Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Cum stă Primăria Orașului Sântana la 
capitolul PROIECTE EUROPENE
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Noul an școlar a început în cele mai bune condiții
 Pe data de 9 

septembrie a sunat din nou 
clopoţelul. Un nou an şcolar a 
început la școlile și grădinițele 
din Sântana și Caporal Alexa. 
Clasele au prins din nou viață, 
vocile elevilor răsunând iarăși 
în acest  nou an școlar. 
A început școala! E toam-

nă iar … și ne place toamna! 
șopteau emoționați elevii la 
careul din curtea școlii din 
Sântana , luni, 9 septembrie, 
2019. Chiar dacă în locul 
vacanței de vis, cu soarele 
care zâmbea ziua intreagă, 
acum sunt gutuile pline de 
puf, mustul  dulce și zile de 
studiu intens, elevii  au fost 
bucuroși și au trăit, cu sufl e-
tul la gură, emoția primei zile 
de școală.

Noul an școlar a început în 
cele mai bune condiții, imagi-
nile fi ind mai mult decât gră-
itoare!
Elevi, nu uitați: doar prin 

educaţie veţi putea fi  proprii 
voştri stăpâni şi veţi putea 
face alegerile potrivite pe mai 
departe in viaţa personală. 
Nicolae Iorga spunea: ” 

Şcoala este tot ce vezi şi tot 
ce auzi. Ea trebuie să te în-
veţe să fi i propriul tău dascăl, 
cel mai bun şi cel mai aspru.” 
Aşadar, parafrazându-l pe ma-
rele om de cultură, dragi elevi, 
să aveţi încredere că ceea ce 
veţi realiza la școală, va în-
semna enorm de mult pentru 
formarea voastră profesiona-
lă, pentru viitorul vostru!

Ca în fi ecare an, la mijlocul 
lunii septembrie, Liceul Teh-
nologic ,,Stefan Hell,, Sân-
tana, își redeschide porțile 
pentru a întâmpina bobocii și 
elevii mai mari.
În conformitate cu ordi-

nul ministrului Educației 
Naționale nr. 3.191/2019 pri-
vind structura anului şcolar 
2019-2020, cursurile anului 
şcolar 2019-2020 încep luni, 
9 septembrie și sunt dispuse 
pe durata a 35 de săptămâni. 
Structura anului școlar cu-

prinde semestrul I (9 septem-
brie  - 20 decembrie 2019) şi 
semestrul al II-lea (13 ianua-
rie - 12 iunie 2020).
Vacanţele elevilor din toate 

ciclurile de învățământ sunt 
programate astfel: 

•vacanţa de iarnă (21 de-
cembrie 2019 - 12 ianuarie 
2020)
•vacanţa de primăvară (4 

aprilie - 21 aprilie 2020)
•vacanţa de vară (13 iunie 

- data din septembrie 2020 
la care vor începe cursurile 
anului şcolar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din în-

văţământul primar şi grupe-
le din învăţământul preşco-
lar benefi ciază de vacanţă în 

săptămâna 26 octombrie - 3 
noiembrie 2019. 
Pentru clasele a XII-a zi, a 

XIII-a seral şi frecvenţă re-
dusă, anul şcolar se încheie 
în data de 29 mai 2020, iar 
pentru clasa a VIII-a, în data 
de 5 iunie 2020.
Ca o noutate, în acest an 

școlar nu s-a mai aprobat cla-
sa cu profi l uman, specialita-
tea științe sociale, iar la li-
ceu la clasa a IX-a sunt doar 
2 clase:
-o clasă având profi lul ser-

vicii, specializarea tehnician 
în activități economice
- o clasă având profi lul teh-

nic, specializarea tehnician 
mecanic pentru întreținere și 
reparații

-Iar la școala profesională 
o clasă având domeniul me-
canică, specializarea meca-
nic auto.
Toate celelalte clase, prima-

re și gimnaziale, funcționează 
exact ca în anii precedenți.
Procentul de promovabili-

tate la examenul de Bacala-
ureat, în anul școlar 2018-
2019 a fost de peste 50%.
În acest an școlar avem 

un număr de 938  de elevi, 
71,48 de posturi didactice, 
toate acoperite cu personal 
de specialitate.
Ca o noutate, la ciclul 

preșcolar numărul pre-
școlarilor  este mai mare cu 
21   în acest an școlar.
Ne desfășurăm activitatea 

la 7 adrese, unele afl ate în 

proces de reabilitare, iar cele 
folosite au autorizațiile nece-
sare. Toate corpurile de clă-
dire corespund normelor în 
vigoare.
Mulțumim pentru sprijinul 

acordat Primăriei Orașului 
Sântana și Consiliului Local. 

DIRECTOR,
PROF. MIRCEA CĂRUNTU

Liceul Tehnologic „Stefan Hell”

I n v e s t i ț i i  m a s i v e
 î n  i n f r a s t r u c t u r a  ș c o l a r ă

Reabilitarea, modernizarea și dotarea uni-
tăţilor de învăţământ de pe raza orașului este 
o permanentă preocupare a administrației 
locale. Milioane de lei au fost investiți în 
anii trecuți pentru reabilitarea clădirilor li-
ceului tehnologic, ale școlii ”Sf. Ana”, pen-
tru construcția noii grădinițe sau pentru di-
verse dotări necesare procesului de învățare 
sau de funcționare.

Odată cu începerea anului școlar 2019-
2020 aducem la cunoștința corpului didac-
tic, a elevilor și a părinților stadiul în care 
se găsesc proiectele destinate dezvoltării in-
frastructurii educative.

1.Reabilitare și modernizare Școala Ge-
nerală „Sfânta Ana „ -clădirea de pe Str. 
Muncii Nr.56,

Stadiul proiectului: - S-a eliberat autorizația 
de construire, dar în urma evaluării situației 
din teren constructorul a solicitat proiectan-
tului remedierea unor neconcordanțe și se 
așteaptă clari� carea lor.

Valoarea proiectului: 1.239.069 lei
2.Reabilitare și modernizare Școala Gene-

rală „Sfânta Ana” -clădirea de pe Str. Ghi-
oceilor Nr. 29-31,

Stadiul proiectului: - S-au � nalizat lucrări-
le de consolidare a fundației și s-a înlocuit 
acoperișul clădirii. În etapa următoare vor 
începe lucrările în interiorul clădirii.

Valoarea proiectului: 1.603.253 lei
3.Extindere Școală Gimnazială Sântana 

cu sală de sport pe strada T. Vladimirescu 
nr. 25 

Stadiul proiectului: - Lucrările decurg con-
form gra� cului din proiect. În acest moment 
se execută partea de fundație a sălii de sport 
și a vestiarelor, urmând ca în următoarele 
săptămâni să se toarne placa de beton care 
va constitui suportul pardoselii.

Valoarea proiectului: 2.744.311 lei 
4.Reabilitare Școală Gimnazială Sfânta 

Ana cu cls. I-IV -clădirea de pe Str. Unirii 
Nr. 3c

Stadiul proiectului: Se așteaptă � naliza-
rea documentației tehnice pentru obținerea 
autorizației de construire și proiectului tehnic.

Valoarea proiectului: 775.284,45 lei
Valoare totală a acestor investiții este de 

6.361.887,45 lei, (63 de miliarde vechi).
Laurian Negrău

Arhitect-șef Primăria Sântana

> pag. 1
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Noul an școlar a început în 
cele mai bune condiții

Școala Gimnazială Sântana
Prima zi de școală...emoții, zambe-

te, veselie.   
Pe toate acestea le-am regăsit la 

Școala Gimnazială Sântana și le-
am trăit alături de părinti, bunici și 
reprezentanți ai instituțiilor locale și 
ai bisericii.

Ca și o primă noutate,în acest an 
școlar elevii claselor primare de la 
Cladirea de pe strada Tudor Vladi-
mirescu  Nr. 25  își vor desfașura cur-
surile  în clădirea principală a școlii 
ca urmare a continuării  lucrărilor la 
viitoarea Sală de sport.

  Noul an școlar a început în săli 
de clasă curate, igienizate, fapt ates-
tat și de prezența autorizațiilor de 
funcționare și sanitare pentru toate 
clădirile școlii pe perioadă nedeter-
minată. Astfel, cei 753 de elevi, din 35 
de clase, alături de cadrele didactice, 
își pot desfășura în bune condiții pro-

cesul instructiv-educativ.
  Din punct de vedere al schimbări-

lor legislative , observăm modi� carea 
planului cadru pentru clasa a VII-a 
(cu disciplinele nou introduse) și a 
structurii anului școlar (semestrul I se 
va încheia în 20 decembrie 2019, iar 
în februarie nu mai există vacanță). 
Un plus al școlii este și obținerea a 0,5 
normă de contabil șef și continuarea 
proiectelor educaționale, mai ales a 
Proiectului POCU-Educație de cali-
tate pentru toți. 

 Un lucru demn de  menționat este 
faptul că Unitatea Școlară deține 
autorizații ISU pentru Grădinița PP, 
nr. 2, Sântana și pentru Scoala Ștefan 
Augustin Doinaș din Caporal-Alexa 
și totodată există autorizatii sanitare 
valabile pentru toate clădirile unității 
școlare.

 Se observă o preocupare perma-
nentă a Primăriei Orașului Sântana 
pentru îmbunătățirea condițiilor din 
instituțiile de învățământ de pe raza 
localității noastre.

 Dorim elevilor și părinților și 
autorităților locale ca anul școlar 
2019-2020 să � e unul cu împliniri și 
satisfacții pe toate planurile, iar co-
laborarea cu toate  instituțile statu-
lui să � e la fel de bună ca până acum 
iar roadele acestei colaborări să � e în 
sprijinul tuturor elevilor.

  Director
Profesor Nicolae Creț

Ansamblurile reunite “Busuiocul”
 din Sântana și “Șiriana” din Șiria 

la Festivalul internațional de folclor 
din Písek Cehia 2019

În cadrul festivalului 
am avut un număr de 7 spectacole, 
în diferite locații,  alături de ansam-
bluri din Cehia, Franța, Ucraina, 
Slovacia și Grecia. Momentul artis-
tic al celor două ansambluri a cu-
prins un dans comun – Dans din 
Țara Zărandului, Dans din Banat, 
Dans de pe Someș, Dans din Bi-
hor, Dans din Secusigiu,  Dans din 
Șicula,  Dans  local din Șiria, Dans 
din Câmpia Bănățeană, Dans din 
Banatul de munte, Joc, ca la Sântana, 
Joc din Bihor, alături de Orchestra 
de tineret și tinerii interpreți vocali 
ai Ansamblului Busuiocul Sântana. 
La momentul o� cial de primire a 
reprezentanților țărilor în festival au 
fost alături de noi domnul primar al 
Comunei Șiria, ing. Valentin Bot și 
doamna consilier județean Garo� ța 

Popa. 
Mulțumim pe această cale, primă-

riilor Șiria și Sântana pentru spriji-
nul acordat, părinților și tuturor ce-
lor care ne-au susținut, iar pe viitor 
vom continua să ducem mai departe 
cântecul și jocul popular din Podgo-
ria și Câmpia Aradului.

Inspector cultură,
Rozalia Pașca
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3.”Amenajare piste de biciclete
 în Orașul Sântana” 

-În data de 25.07.2019 s-a � nalizat 
achiziția privind serviciile de proiecta-
re (elaborare proiect tehnic, detalii de 
execuție, elaborarea documentațiilor 
tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor) și 
servicii de asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor.

-Dosarul achiziției mai sus 
menționate a fost depus spre veri� ca-
re la Agenția pentru Dezvoltare Regi-
onală Vest. 

-A fost depus dosarul primei cereri 
de rambursare la Agenția pentru Dez-
voltare Regională Vest.

-Urmează să se realizeze achiziția 
serviciilor de informare și publicitate. 

4.”Restaurarea Urbarialhaus (Casa 
urbariala) si adaptarea ei la nevoile 

culturale ale comunitatii”
-În data de 21.08.2019 s-a � nalizat 

achiziția privind serviciile de proiec-
tare  (elaborare proiect tehnic, detalii 
de execuție și asistență tehnică din 
partea proiectantului). 

-Dosarul achiziției mai sus 
menționate a fost depus spre veri� ca-
re la Agenția pentru Dezvoltare Regi-
onală Vest. 

-Urmează depunerea primei cereri 

de rambursare.
-Urmează să se realizeze achiziția 

pentru serviciile de informare și pu-
blicitate. 

5.”Creșterea e� cienței energetice la 
clădiri rezidențiale in orasul Santana
-Achiziția privind serviciile de pro-

iectare (elaborare proiect tehnic, deta-
lii de execuție, documentație tehnică 
necesară în vederea obținerii avizelor/
acordurilor/autorizațiilor și asistență 
tehnică din partea proiectantului) și 
execuție lucrări este în desfășurare. 

-Urmează să se realizeze achiziția 
pentru serviciile de informare și pu-
blicitate. 

6.”Realizare locuinte colective soci-
ale pe str. Unirii in Santana. 

Amenajare parc Europa in Santana” 
– Proiectul a obținut punctajul necesar 

în urma evaluării tehnico-� nanciare, 
dar din cauza fondurilor insu� ciente, 
proiectul se regăsește pe lista de rezervă. 

PROIECT VIITOR:
1.Sistem centralizat de furnizare a 

energiei termice, utilizând energie 
geotermală – acest proiect va �  depus 
în cadrul Programului Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 6, Obiectivul speci� c 6.1 – 
Creșterea producției de energie din re-
surse regenerabile mai puțin exploatate 
(biomasă, biogaz, geotermal). 

Primăria Sântana

Cum stă Primăria Sântana
 la capitolul PROIECTE EUROPENE
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Echipele sântănene au început campionatul
Noutăți, schimbări, perspective

După ce în ultimele două campionate 
echipa noastră a fost ”piatra de încerca-
re” pentru pretendentele la promovarea 
în liga a III-a, terminând pe locul 2 atât 
în sezonul 2017-2018 cât si în 2018-
2019, am început ediția 2019-2020 a 
campionatului județean de fotbal cu 
speranțe foarte mari și cu dorința expri-
mată clar de a promova în liga a III-a.

În acest sens s-a încercat o mai bună 
organizare pe toate planurile și s-au 
investit resurse � nanciare importante 
în scopul aducerii de jucători  care au 
con� rmat deja în eșaloanele superioa-
re și care să facă diferența în meciurile 
campionatului 2019-2020.

La echipa de seniori  sunt de semna-
lat plecarea în Italia a jucatorilor Car-
mine De Palma și Ivan Signoriello, 
dorința exprimată a lui Denis Prică 
de a încerca altceva, precum și conti-

nuarea împrumutului portarului Ioan 
Matiș la echipa din Șimand. De ase-
menea au existat jucători juniori care 
și-au încheiat junioratul, � ind în im-
posibilitatea de a mai evolua la echipa 
de juniori A1 (Marc Daniel, Politic 
Cristian, Teodorovici Daniel)

Ca și veniri, tot ce înseamnă su� are 
fotbalistică din Arad a fost cu ochii 
pe transferurile de marcă făcute de 
echipa noastră începând cu porta-
rul Florin Rusu de la Progresul Peci-
ca, Casian Maghici  și Ilie Alexandru 
Lezeu (junior under 21) de la Crișul 
Chișineu-Criș, Teodor Turcuș și Iosif 

Covaci de la ACS Socodor, Iosif Gher-
ghel și Flavius Băd de la CS Victoria 
Zăbrani, Ionuț Savin de la Șoimii Li-
pova (junior under 21), Adelin Pașca 
de la CS Podgoria Pâncota (junior 
under 21). De asemenea la gruparea 
noastră a mai ajuns și juniorul Bog-
dan Moldovan de la UTA Arad.

Pe lângă completarea lotului de ju-
cători, conducerea clubului a reușit 
și aducerea a două  persoane în sta-
ful tehnic, în scopul îmbunătățirii 
activităților care interferează cu cele 
tehnico-tactice și anume maseurul 
Mihai Kovacs -ultima oară la Național 

Sebiș și Vasile Hojda ca și organizator 
de competiții -ultima oară la CS Vic-
toria Zăbrani.

Pe o structură puternică, se dorește 
ca în viitorul cel mai apropiat să re-
alizăm  o grupă de juniori născuți în 
anii 2012-2013. În acest scop vom de-
mara un program de selecție a viito-
rilor fotbaliști atât în Sântana cât și în 
localitățile apropiate. În acest scop fa-
cem apel tuturor doritorilor să partici-
pe cu încredere la acțiunile de selecție 
care se vor desfășura după un pro-
gram pe care îl vom anunța ulterior.

Profesor, Cătălin Puia

C.S. Unirea Sântana 
Secția Fotbal

Activitatea fotbalistică a secției de 
fotbal a clubului CS Unirea Sântana în 
sezonul 2019-2020 a început cu:

Echipa de seniori, care cuprinde și 
juniorii mari under 21 și under 23 și 
care are ca obiectiv promovarea în liga 
III la sfârșitul sezonului competițional 
2019-2020. Echipa a fost condusă în 
pregătiri și in primele 4 etape de cam-
pionat de către dl antrenor Dan Cu-
edan, care începând cu etapa a V-a a 

lăsat locul domnului Cristian Irimia. 
Sectia de fotbal cuprinde și trei echi-

pe de juniori.
O echipa de Juniori A1 înscrisă în 

Campionatul junorilor A1, seria B, 
antrenată de către cuplul Dinu Bodea-
Cătălin Martin, cu un efectiv de 21-22 
de jucători care au început promițător 
ediția 2019-2020 a campionatului des-
tinat lor.

O echipă de Juniori E, antrenată de 

către dl Vlăduț Stanciu, cu un efec-
tiv de 20-25 jucători, în care cei mai 
mici reprezentanți ai clubului nostru 
încearcă să deprindă tainele sportului 
rege cu un antrenor dedicat și dornic 
de a� rmare. Și această echipă este an-
grenată în campionatul județean des-
tinat acestei categorii de vârstă.

O echipă de Juniori F, 1-2, antrenată 
de domnul profesor Emil Arsa, cu un 
efectiv de 25-30 jucători.

Profesorul Cătălin Puia, cel care a 
condus destinele ACS Unirea Sân-
tana în ultimii 7 ani, a decis să se re-
tragă din această funcție. De numele 
lui sunt legate dezvoltarea clubului și 
rezultatele sportive de excepție din 
ultimii ani. Echipa de fotbal s-a clasat 

în această perioadă, constant în frun-
tea clasamentului județean, ocupând 
în patru sezoane poziția a II-a și de 
două ori locul III. A pus mare accent 
pe atragerea și promovarea copiilor 
din localitate, în� ințând mai multe 
grupe de juniori. Echipele de Juniorii 
A1 au câștigat de trei ori campiona-
tul județean, cali� cându-se odată la 
faza zonală, în cadrul campionatului 
național. În anul 2013 au fost în� ințate 
în cadrul clubului o secție de handbal 

și o secție de judo. Echipa de handbal 
condusă de profesorul Josef Honiges 
a câștigat de trei ori titlul județean și 
a participat la campionatul național 
de juniori. Secția de judo, sub condu-
cerea antrenorilor Anamaria Budiu 
în primii ani și Sebastian Rus în pre-
zent, s-a dovedit  a �  cea mai perfor-
mantă, cu numeroase titluri naționale 
câștigate și medalii la competițiile 
internaționale.

Domnul Puia a fost în ultimii 7 ani re-

prezentantul ligii a IV-a în Comitetul 
Executiv al Asociației Județene de Fotbal.

De remarcat este că toată activitatea 
depusă în slujba clubului a fost bene-
volă, neremunerată, făcută din dra-
goste pentru sport și comunitatea lo-
cală. De aceea, acum la retragerea din 
această funcție, se cuvine să-i adre-
săm mulțumiri și să-l așteptăm lângă 
echipă, chiar dacă nu de pe poziția de 
președinte. 

Viceprimar Cornel Gligor

Președintele clubului 
sportiv Unirea 

s-a retras
 de la conducerea 

acestuia

Sa stăm de vorba cu Cristi Irimia, noul antrenor al echipei
Cristi, spune-ne câteva cuvinte despre 

tine, cine ești, cariera ta.
 Mă numesc Irimia Cristian și sunt născut 

în data de 21.08.1974. Ca jucător am activat 
pentru mai multe cluburi din județul Arad: CS 
Ineu,UTA,FC Telecom, West Petrom, ACU Arad, 
Tricotaje Ineu, Gloria Arad, Șoimii Pâncota, Uni-
rea Sântana și Victoria Zăbrani. De asemenea 
pentru anumite perioade mi-am desfășurat ac-
tivitatea și în afara județului la Armătura Zalău, 
Sticla Arieșul Turda, Olimpia Satu Mare.

      De asemenea am făcut parte din lotul Echi-
pei Naționale de Juniori UEFA 93.

      Ca antrenor posed licența B UEFA și am ac-
tivat ca antrenor secund la CS Ineu, Gloria Arad, 
Șoimii Pâncota în liga II. De asemenea m-am 

ocupat de pregătirea portarilor la Selecționata 
Aradului 95-96.

Ca antrenor principal am debutat în Liga IV la 
Victoria Zăbrani. În prezent mă ocup și de pre-
gătirea portarilor de la Viitorul Arad.

Ce te-a determinat acum să accepți oferta 
de a �  antrenor la CS Unirea Sântana?

Am accepta oferta clubului din Sântana din 
mai multe motive:

-în general cunosc clubul, eu chiar activând 
ca jucător în cadrul acestui club (în anul 2008, 
dacă nu mă înșel)

-am cunoscut oameni profesioniști și inimoși 
implicați în fenomenul fotbal din Sântana, dor-
nici de performanță.

-cunosc lotul de jucatori, cu unii dintre ei 

chiar am lucrat, deci îi cunosc foarte bine cu 
bune și cu rele.

-și nu în ultimul rând suporterii.
Cum ai găsit echipa, atmosfera din cadrul 

lotului?
După părerea mea atmosfera din cadrul lo-

tului era puțin tensionată, dar acum cred că 
echipa este pe un drum ascendent, bun atât 
din punct de vedere emoțional cât și din punct 
de vedere profesional.

Cristi, care sunt obiectivele tale pe termen 
scurt și mediu?

În primul rând practicarea unui fotbal plă-
cut, de calitate, un fotbal modern așa încât să 
reușim și atragerea spectatorilor la stadion. 
Ca obiectiv principal mi-am propus accederea 

în Play-O�  și bineînteles promovarea în liga a 
III-a. Dar consider că acest lucru trebuie făcut 
prin politica pașilor mărunți, pas cu pas, etapă 
de etapă, așa cum îmi doresc să performeze și 
echipa, să evolueze tot mai bine de la meci la 
meci.

 Mulțumim Cristi,și mult succes!
Multumesc.

Profesor Cătălin Puia
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Echipele sântănene au început campionatul
Noutăți, schimbări, perspective

- Câteva cuvinte despre echipa  F.C 
SÂNTANA 2016

- Din 2016 și până în prezent, ne-
am auto� nanțat din bugetul propriu, 
iar pentru a ne atinge scopul propus 
în viitor, respectiv campionatul 2019 
-2020 avem nevoie de ajutorul Con-
siliului Local Sântana.

Componenții  lotului � nd din Sân-
tana luptăm pentru faima și renume-
le acestei echipe.

Legat de buna desfășurare a activității 
suntem mulțumiți, avem teren unde 
să jucăm și unde să ne facem antrena-
mentele, avem vestiare și dușuri, dar 
totul se rezumă la buget pentru a ne 
îndeplini obiectivele propuse.

- Care sunt obiectivele echipei?
- Obiectivul echipei  în 2019 – 2020 

este promovarea în Liga a – IV – A, 
iar pentru atingerea            acestuia, 

avem nevoie de susținere    � nanciară 
din partea Consiliului Local și a Pri-
măriei Sântana.

- Cu ce probleme se confruntă echi-
pa?

- Din momentul în� ințării și până 
în prezent, echipa a cheltuit 40.00 
RON, iar pentru a ne atinge obiecti-
vul avem nevoie de  50.00 RON, bani 
care vor �  cheltuiți pentru tot ceea 

ce înseamnă cheltuieli la echipă și de 
accea avem mare nevoie de susținere 
� nanciară din partea Conducerii Pri-
mariei Sântana și a Consiliului Local.

- Care sunt performanțele echipei ?
- Performanțele echipei  FC SÂN-

TANA 2016 sunt:
-În anul 2016 – 2017 locul III în 

Liga a – VI – A
-2017 – 2018 Locul  I și promovare 

în Liga a – V – A
-2018 – 2019 Locul IV ÎN Liga a V
-În 2019 suntem la 7 puncte de pri-

mul loc, însă campionatul este la în-
ceput și sperăm să reușim să ne atin-
gem obiectivul propus pentru 2020.

În încheiere,  vreau să mulțumesc  
întregii echipe și celor care ne-au 
susținut și sunt alături de noi în con-
tinuare și cred în noi.  

FC SÂNTANA 2016 De vorbă cu Alin Drida, președintele clubului

As Viitorul 
Caporal Alexa

În ceea ce ne privește pe noi, AS Vii-
torul Caporal Alexa, spre deosebire de 
anul trecut am reușit să luăm startul 
campionatului cu două victorii și un 
egal, rezultate care ne poziționează 
pe unul din locurile fruntașe ale cla-
samentului. Acest fapt se datorează 
jucătorilor transferați în această vară, 
jucători pentru care fotbalul nu se re-
zumă doar la partea � nanciară, ci și 
la pasiune. Împreuna cu președintele 
echipei, domnul Brad Dorin, căru-
ia am dorit să-i ofer sprijinul acum 
un an de zile, am reusit să formăm o 
echipă serioasă cu jucatori de calitate, 
care au ales să joace la noi, chiar dacă 
conditile sunt mai modeste și pentru 
asta le multumesc. 

În ceea ce priveste partea � nanci-
ară, situația este putin mai delica-
tă deoarece taxele de participare în 

campionat au crescut, dar datorita 
unor sponsori cu su� et mare cărora 
le multumim pe această cale pentru 
ajutorul acordat, am reusit momen-
tan sa trecem peste acest impediment. 
De asemenea mulțumim și conduce-
rii echipei Unirea Sântana care ne-a 
ajutat cu  echipament. Ca obiective, 
în acest sezon ne-am propus să adu-
năm cât mai multe puncte, iar la � nal 
să tragem linie în speranța promovării 
în liga a V-a. 

Desigur că ar �  nevoie și de câteva 
lucrări de modernizare la terenul de 
fotbal. Domnul primar ne-a promis 
că în scurt timp vom avea curent elec-
tric, dușuri în vestiare și ce ar mai �  
nevoie pentru niște condiții decente. 
În numele clubului îi mulțumim pen-
tru sprijinul acordat și pentru trans-
portul echipei în deplasările pe dis-
tante lungi. 

Lotul echipei As Viitorul Caporal 
Alexa: Petrutiu Ioan, Budrala Ghe-

orghe, Laza Andrei, Ungur Dumitru, 
Ivan Sebastian, Oprea Ionut, Cirsto-
iu Ciprian, Neag Lucian, Patroi Fla-
vius, Malita Daniel, Jurcoi Alexandru, 
Andries Iulian, Lingurar Alexandru, 
Vamanu Adalian, Uncu Bogdan, Trif 
Dumitru, Popa Daniel, Dehelean Fa-
bian, Dehelean Calin, Biris Daniel, 
Maniur Darius, Duciuc George, Ar-
gintariu Remus, Anatolie Munteanu 
și medicul Laurențiu Stoica.

 Alin Lipovan, antrenor 

Sportivele noastre la Cupa Europei!

Prima ediție a European Champion 
Judo Cup, concurs  și totodată pri-
mul premiu în  bani au fost câștigate 

de echipa României!!! Spre mândria 
noastră din echipa României au fă-
cut parte Amelia Paven, Anamaria 

Tuduce și Roxana Mărgărit, sportive 
legitimate la CS UNIREA SÂNTA-
NA, iar coordonatorul echipei a fost 

Sebastian Rus, antrenorul secției de 
judo a clubului Unirea.

Vreau să  felicit întreaga echipă  îm-
preună cu antrenorii acestor minu-
nate sportive. 

6 din 6 pe podium
Unirea Sântana s-a prezentat sâm-

bătă 21.09.2019 la ”CUPA PHOE-
NIX”, concurs de judo desfășurat la 
Dumbrăvița, în județul Timiș și a 
reușit să obțină un rezultat extraor-
dinar: toți cei șase sportivi înscriși în 
concurs au urcat pe podium: Amelia 
Paven, Robert Bîte și Claudiu Dobra 
au obținut locul I, iar Anamaria Tu-
duce,  Roxana Mărgărit și Raul Gă-
man locul II!!! 

Angela Giurgiu, 
președinte secție judo

Unirea Sântana
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Căsătoriile lunii AUGUST 2019
P O P  F LO R I N  ș i  M Î N Ă S T I R E  L U C R E Ț I A

M O L D O VA N  A N D R E I  I U L I A N  ş i  M O R O Ș A N  D I N A  E M A N U E L A
B O TA  M A R I U S  ş i  M I Ș C O I  PA U L A  M I H A E L A
TĂ N A S Ă  C L A U D I U  D O R I N  ș i  I V A N  S I M O N A

B A L I N T  A R PA D  L A D I S L AU  ș i  S E I F E R  M A D T L E N E  B A R B A R A
C A N D A L E  AV R A M  ș i  Ț O L E A  M A G D A L E N A

V A N D O R  L E V E N T E  ș i  D AT C U  C O R I N A  M A R I N E L A
ARDELEAN CRISTIAN ROMAN și MIHUȚ NICOLETA ANDREIA IOANA

C O LO M PA R  I O A N  ș i  G A U D I  C L A U D I A  M A R I A N A
PA C  A N D R E I  ș i  N A D I U  N I C O L E TA  LO R I N A

MOLDOVAN OVIDIU SEBASTIAN și BACOȘ GEORGIANA MARIA
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

DOBREAN ELENA
BUDIU ELENA

TOMA FLOAREA
BALAJ IOAN

BOLDIȘ IULIANA
TRIF PARASTIE

ATOFANEI VALERIA
MOȚ DUMITRU
IVAN CORNEL

DIOȘAN OVIDIU

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

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
20.08.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
contractului de delegare a gestiunii serviciu-
lui de alimentare cu apă și de canalizare prin 
actul adițional nr. 13.

2.Proiect de hotârâre privind anularea proce-
durii de licitație publică a terenului extravilan 
din localitatea Sântana, jud. Arad, evidențiat 
în C.F. nr. 308630 Sântana, în suprafață de 
28.830 mp, cu destinația de amenajare teren 
pentru practicarea activităților sportive și de 
agrement în aer liber ce include amenajarea 
unui poligon de tir sportiv și agrement.

3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 
imobilului/teren evidențiat în C.F. nr. 302507, 
nr. cad. 433, nr. Top. 168/1/1 Sântana.

4.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării directe a terenului in-
travilan în localitatea Sântana, str. Căprioa-
rei, nr. 12, jud. Arad în suprafață de 862 mp, 
înscris în C.F. nr. 300779 Sântana, nr. top. 
1832/b.

5.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului din Sântana, str. Lacul Roșu, nr. 2, 
evidențiat în C.F. nr. 309033, în suprafață de 
650 mp.

6.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului din Sântana, str. Zărandului,nr. 6, 
evidențiat în C.F. nr.308846, în suprafață de 
230 mp.

7.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a  
terenului situat în Sântana, str. Muncii f.n., 
jud. Arad, C.F. nr. 308531, în suprafață de 
93561 mp, cu destinația zonă de agrement.

8.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publi-
că a terenului intravilan din Sântana, str. 
Ghioceilor,nr. 6, evidențiat în C.F. nr. 312183, 
nr. cad. 312183, în suprafață de 600 mp.

9.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării directe a terenului in-
travilan în localitatea Sântana, str. Muncii, fn, 

jud. Arad în suprafață de 3260 mp, înscris în 
C.F. nr. 300118 Sântana, nr. top. 4222-4224/
a/2.

10.Proiect de hotârâre  privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului din Sântana, str. Ghioceilor,nr. 27, 
evidențiat în C.F. nr.304699, nr. top. 2056,  în 
suprafață de 1044 mp.

11.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului intravilan din Sântana, str. Grâului, 
evidențiat în C.F. nr.312192,nr. top. 312192, 
în suprafață de 277 mp.

12.Proiect de hotârâre  privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului din Sântana, str. Grâului, evidențiat 
în C.F. nr.312193,nr. top. 312193, în suprafață 
de 281 mp.

13.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică 
a terenului din Sântana, evidențiat în C.F. 
nr.312191, nr. top. 312191, în suprafață de 
285 mp.

14.Proiect de hotârâre  privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică 
a terenului din Sântana, evidențiat în C.F. 
nr.312190, nr. top. 312190, în suprafață de 
289 mp.

15.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului din Sântana, str. Grâului, evidențiat 
în C.F. nr.312189, nr. top. 312189, în suprafață 
de 259 mp.

16.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
oportunității vânzării prin licitație publică 
a terenului din Sântana, evidențiat în C.F. 
nr.312194, nr. top. 312194, în suprafață de 
293 mp.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea re-
gulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local Sântana.

18.Proiect de hotărâre privind modi� carea și 
aprobarea organigramei și statului de funcții.

19.Diverse.
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință de îndată în data de 
23.08.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind recti� carea bu-
getului local al Orașului Sântana pentru anul 
2019

Intocmit, Anca Butar

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

Jurnalul Arădean, a publicat în 19 septem-
brie un articol în care se spune direct și du-
reros pentru noi: În judeţul Arad există două 
orașe care nu sunt chiar mai sărace decât co-
munele, dar nici departe nu sunt. Iar primarii 
din aceste orașe, respectiv Sântana și Nădlac, 
spun că se descurcă foarte greu cu bugetul 
propriu. După ce se plătesc salariile și utilită-
ţile, în conturile primăriilor mai rămâne doar 
ceva „mărunţiș”, folosit pentru cârpeli pe ici, 
pe colo, ori pentru mici investiţii.

Din nefericire, suntem chiar mai săraci și 
decât Nădlacul, pentru că cei mai puţini bani 
pe cap de locuitor, dintre orașele din judeţul 
nostru îi are Sântana, respectiv 1.137 de lei/
cap de locuitor. Dacă am �  avut măcar 1.400 
de lei/cap de locuitor, cât are orașul Nădlac, ar 
�  însemnat pentru noi un plus de 3 milioane 

de lei anual, bani care puteau �  alocați pentru 
� nalizarea investițiilor majore din oraș.

Cetățeanul obișnuit nu reușește întotdeau-
na să citească în spatele cifrelor, el se întreabă 
doar: De ce nu se face? Nu acceptă scuza că nu 
sunt bani. Însă la acest capitol, gestionarea unui 
oraș este aidoma unei gospodării: dacă ai bani 
poți investi în dezvoltarea propriei locuințe, în 
modernizarea acesteia, dacă nu …

Primarul nostru a declarat că „din bugetul 
propriu reușim să facem foarte puţine inves-
tiţii. Totuși, avem noroc cu proiectele euro-
pene și guvernamentale. Avem cinci proiecte 
pe fonduri europene și alte trei proiecte pe 
PNDL.” 

Cu toate acestea, trebuie scos în evideță 
faptul că în nicio localitate din județ nu s-au 
asfaltat în ultimii 7 ani mai mulți km de dru-
muri și în nicio localitate din județ nu s-au 
introdus mai mulți km de rețea de canali-
zare decât la Sântana. Ca să dăm doar două 
exemple, cele mai evidente.

N u  e s t e  d e  l ă u d a t ,
 d a r  e s t e  a d e v ă r a t

P r i m ă r i a  O r a ș u l u i  S â n t a n a  o r g a n i z e a z ă
S Ă R B Ă T O A R E A  R E C O LT E I 

E d i ț i a  a  V I - a -  6  o c t o m b r i e  2 0 1 9  
O r a  1 4 : 0 0  –  C o n c u r s :  c e a  m ai  g u s t o a s ă  m ân c a -

r e  l a  c ăt l an
O r a  1 5 : 0 0  –  Sp e c t a c o l  f o l c l o r i c
Inv i t aț i : An s amb l u l  „ Bu s u i o c u l ” ,  An s amb l u l 

„Cu nu ni ț a” ,  An d r e i  Gu r ău ,  Fo r m aț i a  S e l e c t ,  c u 
An d r e e a  Van d , Fo r m aț i a  Pau l  Pa ș c a ,  c u  An d r a -
d a  O r o z ,  C ă l i n  O r ă d an

Inv i t at  s p e c i a l :  B eb e  R a d u  D r ag o mi r
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Napoleon Bonaparte a dat istoriei o de� niție 
celebră: „Istoria este versiunea evenimente-
lor trecute asupra cărora oamenii s-au pus de 
acord”.

Începând cu anul 1979, în Sântana apare ma-
nia televiziunii, a jocurilor de noroc, a apara-
turii video, a instalaţiilor de recepţie a progra-
melor de televiziune prin satelit. În localitate 
era o adevărată reţea de schimburi de videoca-
sete aduse clandestin din Germania. 

Pentru � ecare șvab care emigra în Germania, 
statul german plătea României, la cererea lui 
Ceaușescu, 8000 de mărci, iar din 1988 se plă-
tea 15.000 de mărci.

În anul 1980, se s� nţește biserica ortodoxă 
din Satul Nou, se evidențiază vila CAP-ului 
Sântana din Sânmartin (Oradea), cu 200 de 
locuri de cazare, ștrand cu apă termală și un 
bazin acoperit, iar la școala din Comlăuș este 
director profesorul Galea Pavel (1980-1984). 

În anul 1981, la Augsburg/Gersthofen, etnicii 
germani din Sântana, emigraţi în Germania, 
au în� inţat Asociaţia Locuitorilor din Sânta-
na Emigraţi în Germania „Heimat Orts Ge-
meinscha� ” (HOG), președinţii biroului de 
conducere � ind Joseph Kuhn (1981-1989), Jo-
sef  Gregonowitz (1989-1995), Andreas Auer 
(1995-1997), Josef Lutz (1997-prezent).

Asociaţia susţine germanii rămași în Sântana 
să-și menţină și să dezvolte în continuare tra-
diţia, limba și cultura maternă. Asociaţia a fost 
concepută de Josph Kuhn, Jacob Wunderlich , 
Johann Müller, Ștefan Tänzler.

În anul școlar 1981-1982, absolvenţii clasei 
a IV-a de la secţia germană din Comlăuș, da-
torită plecării cadrelor didactice în Germania, 
studiază în limba germană la Școala Generală 
Nr.1 Sântana.

În anul 1981, corul Căminului Cultural Sân-
tana, format din cadre didactice, dirijat de în-
văţătorul Ioan Ciordaș, obţine locul I la faza 
judeţeană a concursului de formaţii corale.              

În acest an, este ales primar Ciurel Constan-
tin (perioada I), un soldat credincios al PCR, 
absolvent de „Ștefan Gheorghiu”, care exploa-
ta cadrele didactice, forţându-le să lucreze 
gratuit la CAP, mai ales duminica și în zilele 
de sărbătoare. A fost în con� ict cu Gheorghe 
Goina- președintele CAP Sântana.

În perioada 1981-1998, la Școala Genera-
lă Nr. 2 se organizează învăţământul la „fără 
frecvenţă”.

În 1982 la Liceul Agricol Sântana erau cinci 
clase a IX-a cu pro� l industrial-agricol și o 
clasă cu pro� l electrotehnic, o clasă de maiștri 
mecanici agricoli pentru unităţile a� ate  în 
subordinea Trustului SMA Arad, însă a existat 

la un moment dat riscul nerealizării planului 
de școlarizare la clasa a XI-a (pentru nici un 
pro� l) fapt ce punea în pericol existenţa lice-
ului. 

Prin eforturile comune ale întregului colectiv, 
s-a realizat până la urmă  planul de școlarizare  
și la clasa a XI-a, cu o clasă de mecanică agri-
colă și una de electrotehnică, la care s-a adău-
gat încă o clasa de maiștri mecanici agricoli. În 
același timp funcţiona și școala profesională în 
care se puteau înscrie absolvenţii a zece clase 
care nu reușeau la examenul de admitere din 
treapta II-a. 

La � nalizarea studiilor, pentru obţinerea cer-
ti� catului de cali� care în meserie, elevii de li-
ceu dar mai ales cei de la școala de maiștri, tre-
buiau să realizeze lucrări de absolvire. Acestea 
rămâneau în patrimoniul liceului contribuind 
la îmbogăţirea și diversi� carea bazei materiale 
a școlii. 

Printre noiile nume de profesori, regăsim pe 
Gheorghe Draica și Stana Filimon.

După anul 1980, pe lângă cele două pro� le cu 
care funcţiona liceul, Mecanic-agricol și Elec-
tromecanic-auto s-a introdus și Horticultura. 

În 1983-1984, valoarea producţiei în atelierul 
școală, a fost de 100000 lei, suprafaţa de teren 
contractat cu CAP Sântana, 20 ha teren agri-
col, iar în gospodăria anexă  s-au crescut 104 
porci care asigurau în cea mai parte carnea 
pentru cantina liceului.

În anul 1983, profesorul de muzică Johann 
Reinholz publică numeroase cântece șvăbești 
în cartea „Așa se cântă la Sântana”.

Continuare 
în numărul viitor al ziarului

Profesor, Gheorghe Sinescu

Ştiaţi că… Plombări printre picățele 
Toată lumea, inclusiv con-

ducerea primariei, a fost 
nemulțumită de modul în 
care s-au făcut  anul acesta 
plombările pe șosele. 

Fără a cauta scuze sau 
vinovați, realitatea este că 
foarte greu se găsesc � rme 
dispuse să execute acest gen 
de lucrări. 

Orice societate comercială 
caută sa incheie în primul 
rând contracte pe lucrari 
mari, nu pe cârpeli. Or cum 
anul acesta, ca urmare a baj-
baielii politice guvernamen-
tale, bugetele locale în toată 
tara au fost aprobate în luna 
aprilie, perioada în care s-au 
putut face asfaltări s-a redus 
considerabil. Dacă mai adă-

ugăm și primavara foarte 
ploioasă, avem tabloul com-
plet al solicitărilor pentru 
lucrări de asfaltate. 

Volumul de muncă ce 
trebuie realizat la nivelul 
județului a depășit capa-
citatea de lucru practica 
a � rmelor care se plâng și 
ele de lipsa de personal etc. 
Prin urmare, dacă în alți ani 
plombările se făceau pri-
mavara devreme, anul acesta 
au început în miezul verii. 
Firmele strecoară lucrările 
de întreținere printre lucrări 
de mare amploare și cu greu 
reușesc să disloce oameni și 
utilaje.

Primăria Sântana

Unde aruncăm...
…Cartonul, caietele, 

cărțile, ziarele și revistele se 
depozitează în containerele 
albastre sau în tomberoane-
le galbene de 240 l pe care ar 
trebui să le aibă � ecare gos-
podărie.

…Plasticul și metalul se co-
lectează în tomberoanele gal-
bene sau în țarcurile pentru 
PET-uri din colțul străzilor.

…Sticlele de bere, vin etc. 
și borcanele se colectează în 
containerele verzi de 1,1 mc 
amplasate în cele 16 locații de 
pe raza orașului.

…Mobilier, obiecte de uz-
casnic și sanitar, saltele, co-
voare, etc. se colectează în 
containerul din interiorul 
gropii de moloz.

Primăria Sântana

Având în vedere faptul că în luna noiembrie anul 2019 vor 
avea loc alegeri prezidenţiale, Serviciul Public Comunitar 
Local  de Evidenţă a Persoanelor Sântana  face un apel către 
toţi cetăţenii pentru a veri� ca periodic termenul de valabi-
litate al actelor de identitate, în vederea evitării unor situaţii 
neplăcute de a nu-și putea exercita dreptul constituțional.

În acest context atragem atenţia că, în cazul expirării ter-
menului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se 
pot prezenta la serviciul 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 so-
licita 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 actului de identitate;
-Certi� catul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu 

vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
-Certi� catul de căsătorie/hotărârea de divorţ de� nitivă și 

irevocabilă/certi� cat de divorţ/certi� catul de deces al soţu-
lui decedat, original și copie ( după caz);

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

-Consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după 
caz);

-Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, 
respectiv 7 lei.

SPCLEP  SÂNTANA
INSP.NAPĂU  NADIA-ANA

ANUNŢ IMPORTANT

                      BÂRFE…
                                        Borteș Cristina 

Găsești minciuna la orice colț de cafea,
Îmbinată cu puțină invidie și mult lapte,
Și-asculți chipul, ce tocmai îți zâmbea,

Îmbătându-te în miros și fapte.

Sorbind din cafea și puține cuvinte
Vorbește interminabil cu bârfe multe,
Analizând ce să-ți spună din minte,

Rostește adevăruri, mai degrabă inculte!

Te-ndulcește cu o lingură de zahăr
Și poate adaugă puțină lingușeală,
Nereușind să-ți dai seama măcar,

Te face să uiți de-o anumită greșeală.

Asculți aceste bârfe în continuare
Gândite mult și prelucrate…
Și toate te duc la extenuare,

Știind că de fapt nu sunt întâmplate.  

Tineri poeți sântăneni
- curajul de a scrie…



CMYK
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Reabilitarea trotuarelor 
continuă

Firma consiliului local ne-a furnizat o lis-
tă cu locurilor în care s-au reparat trotuare 
în ultima lună. În paranteze sunt trecute 
suprafețele din dreptul porților de acces 
auto pe care s-a folosit armătură metalică. 
Trecerile de pietoni reprezintă porțiunile 
de trotuare refăcute sau aduse la nivelul 
drumului asfaltat.

Oituz 79 colt cu Tranda� rilor – 79 mp 
din care 8 mp sunt cu armătură metalică

Trecere de pietoni Oituz-Tranda� rilor – 
46 mp

Oituz 77 – 11 mp
Tranda� rilor 78 colț cu Oituz – 13 mp (5 

mp)
Păcii 78- 80 – 64 mp (8 mp)
Câmpului 91 – 25 mp
Câmpului 128-130 – 23 mp (8 mp)
Trecere de pietoni Bicazului-Câmpului – 

39 Mp
C. D. Gherea 51 – 24 mp (8 mp)
Total –  326 mp.
Începând din 23 septembrie echipa de 

constructori a Prestcom (fosta Primvest) 
s-a mutat în satul Caporal Alexa, unde va 
�  reabilitat trotuarul din spatele bisericii 
pe o lungime de aproximativ 400 m.

Când vom avea 
și noi ștrand?

Există terenul potrivit. Orice 
administrație responsabilă își iden-
ti� că mai întâi nevoile de dezvoltare 
și apoi stabilește o listă de priorități. 
Toate deodată nu pot �  îndeplini-
te. Între obiectivele pe care actuala 
administrație și le-a propus, a fost tre-
cută și construcția unui ștrand. Mai 
devreme sau mai târziu, orașul Sânta-
na va trebui să aibă un ștrand. Acest 
obiectiv stă în atenția conducerii pri-
măriei. Pentru construirea acestuia 
s-a reușit deocamdată cumpărarea 
unui teren în suprafață de 5,9 ha, a� at 
în imediata apropiere a DJ 792C, la 
ieșirea dinspre Sântana către Curtici. 

Apă termală este foarte scumpă. Deși 
zona de vest a României este bogată în 
zăcăminte de apă termală, totuși, în cei 
30 de ani de la revoluție, foarte puține 
localități au reușit să-și construiască o 
zonă de agrement cu ștrand propriu, 
din cauza costului enorm pe care-l 
presupune forarea puțurilor de apă 
termală. Nicio administrație publică 
nu este dispusă să riște falimentul sa-
cri� când toate investițiile locale pentru 
un obiectiv secundar. Pentru a scoate 
din calcul aceste cheltuieli, Primăria 
Sântana a încercat să exploateze sonda 
de apă termală -forată în urmă cu mai 
bine de 35 de ani- din apropierea fostu-
lui CAP Sântana, însă fără succes. 

Sunt alte priorități. În scopul de� ni-
rii strategiei de dezvoltare a orașului, 
în urmă cu șase ani s-a efectuat un 
sondaj conform căruia cetățenii au 
hotărât principalele obiective ale 
administrației locale. S-a cerut atunci 
asfaltarea străzilor, introducerea ca-
nalizării, construirea de parcuri, cre-
area de locuri de muncă, întreținerea 
curățeniei etc. Din cele 1334 de 
opțiuni, 450 de cetățeni au conside-

rat că cel mai important obiectiv îl 
reprezintă asfaltarea străzilor și doar 
57, construirea unui ștrand. Până și 
amenajarea unui parc a avut cu două 
voturi mai mult (59) decât construi-
rea unui ștrand. Prin urmare, în sen-
sul unei depline democrații, datoria 
administrației locale, este să asculte în 
primul rând de vocea celor mulți, fără 
a scăpa din vedere alte solicitări. 

Infrastructura este scumpă. Așadar, 
chiar dacă unii și-au dorit ștrand, iar 
alții casă de cultură, majoritatea a 
optat pentru dezvoltarea infrastruc-
turii rutiere, apă-canal, educație. În 
acest sens, în anii care au urmat, cea 
mai mare parte din bugetele anuale 
de investiții a fost direcționată către 
asfaltarea străzilor și introducerea 
canalizării. Astăzi  majoritatea străzi-
lor (93%) sunt asfaltate și majoritatea 
străzilor (92%) au canalizare. Nu au 
fost omise nici celelalte domenii, in-
vestindu-se în același timp și în dez-
voltarea unor zone de agrement, par-
curi și terenuri de joacă, ba mai mult 
s-a pregătit și terenul pentru ștrand. 

Toate, deodată, nu se pot face. Ori-
ce opinie poate avea argumente pro 
și contra, însă în cazul orașului Sân-
tana, pentru că știm cu toții de unde 
s-a pornit, amânarea investițiilor în 
infrastructură în favoarea constru-
irii unui ștrand nu ar �  fost alegerea 
optimă. Ne asumam riscul de a �  ca 
cel din proverbul: ”Chelului tichie de 
mărgăritar îi lipsește. ”

Bani europeni. În acești ani nu au 
fost deschise linii de � nanțare pen-
tru construirea de ștranduri în orașe, 
însă primăria va depune în următoa-
rea perioadă un proiect cu � nanțare 
europeană pentru forarea a două 
puțuri de mare adâncime, în scopul 
folosirii apei termale ca agent termic. 
Dacă va �  posibil, pe lângă încălzirea 
instituțiilor, se va putea discuta și des-
pre alimentarea unui ștrand.

Viceprimar Cornel Gligor

E binecunoscută practica unor pri-
mari de a face puține lucruri de-a lun-
gul mandatului, dar cu mult hei-rup 
înainte de alegeri. 

Cum se face, domnule primar, că în 
anul 2019, anul de dinaintea alegeri-
lor locale s-a asfaltat cel mai puțin de 
la 2012 încoace?

Este adevarat ca s-a asfaltat cel mai 
puțin, dar la Sântana asfaltările nu se 
fac în funcție de anii electorali. Ultimii 
doi ani au fost ani de sărăcie bugetară. 
Politica � nanciară  a guvernului a pro-
dus o scădere a bugetelor de investiții 
ale primăriilor. În 2018 sau asfaltat 2,6 
km, foarte puțin în comparație cu cei 
12 km din 2017 (care nu a fost an elec-
toral!). 

În anul 2019 nu s-au facut asfaltări 
pentru că toți banii au fost alocați 
pentru asfaltarea străzilor din Capo-
ral Alexa.

Da, dar nici în Caporal Alexa nu s-a 
asfaltat vreo stradă!!?

Nu s-a asfaltat pentru că  trăim în Ro-
mânia și, din cauza guvernului condus 
de domnul Dragnea, în loc să avem 
buget din 1 ianuarie, am avut cu 4 luni 
întârziere. 

Bine dar acum suntem în septembrie.
Din luna mai se lucrează numai pe 

hârtii. La noi așa este: documentațiile și 
aprobările durează 1 an, iar lucrările 2 
luni. Suntem și noi supărați pe această 
situație,  mai ales că stăm cu 15 miliar-
de de lei în așteptare. 

Și totuși, când preconizați că va înce-
pe asfaltarea?

În momentul de față suntem la faza 
de proiectare, urmează licitația pen-
tru execuție și dacă nu sunt contestații, 
prin noiembrie s-ar putea începe. Dacă 
ne va lăsa vremea. Dacă nu, vom în-
cepe asfaltarea imediat în primăvara 
lui 2020. În glumă � e spus, înainte de 
alegeri, așa cum ați spus că fac alți pri-
mari.

Purice Cătălin

Ce se întâmplă cu asfaltările?

ANUNȚ
privind distribuirea pubelelor 

(maro și galbene)
Stimați cetățeni, vă așteptăm la se-

diul Primăriei Orașului Sântana, 
compartiment Protecția Mediului, 
în � ecare marți și joi, intervalul orar 
9 – 13, în vederea preluării pubelelor 
aferente serviciului de salubritate.

Pentru facilitarea procesului de pre-
luare 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 asi-
gurat de Primăria Sântana.

Colectarea selectivă 
aproape de normalitate

La ultima veri� care a containerelor 
pentru sticle și carton, s-a constatat 
că cetățenii respectă destinația aces-
tora, respectiv, în containerul pentru 
sticle sunt aruncate numai sticle, iar 
în cel pentru cartoane numai cartoa-
ne. Singurul lucru care scârție vine 
din partea Retim-ului, pentru că nu 
golește aceste containere la timp. Nu 
ne plângem, pentru că Sântana nu 
s-a confruntat cu problemele altor 
localități din zona 1, dar nici nu ne 
declarăm mulțumiți de activitatea 
Retim. Pe lângă aceasta, este de ne-
acceptat faptul că din cele 50 de con-

tainere prevăzute în contract au fost 
aduse doar 16,  din care 12 în Sântana 
și 4 în Caporal Alexa. Așteptăm ca 
ADISIG, asociația de dezvoltare in-
tercomunitară din care fac parte toa-
te localitățile județului să constrângă 
� rma de salubritate la respectarea 
contractului. 


