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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

A trecut deja aproape două luni de 
când ne confruntăm cu această peri-
oadă nefastă pentru întreaga omeni-
re: infecția COVID.

Este o perioadă încă critică, nu am 
trecut de criza sanitară provocată de 
pandemie! Este important ca � eca-
re dintre sântăneni să conștientizeze 
acest lucru, căci cu toții trebuie să � m 
responsabili atât pentru familia pro-
prie, cât și pentru comunitatea în care 
trăim.

Doar împreună, prin respecta-
rea normelor de igienă și comporta-
ment social putem spera să revenim 
în siguranță la preocupările zilnice pe 
care le aveam înainte de decretarea 

stării de urgență.
Nu trebuie să vă culcați pe-o ure-

che, cum se spune din bătrâni- și să 
nu mai aveți grijă de recomandări-
le medicilor și a autorităților, � indcă 
respectarea izolării și a normelor im-
puse sunt bene� ce pentru siguranța 
sănătății � ecăruia. Prin astfel de mă-
suri se încearcă controlarea răspândi-
rii virusului și protejarea oamenilor.

Știu că � ecare ar dori să se relaxeze 
cât mai repede aceste măsuri de izola-
re, știu că mulți au situații di� cile din 
cauza locurilor de muncă, dar trebu-
ie să punem sănătatea pe primul plan. 
Dacă suntem sănătoși, atunci putem 
să ne revenim la viața normală și să 
sperăm la zile mai bune.

Așa cum am mai spus, în calitate de 
primar sunt alături de comunitatea 
nostră din Sântana și Caporal Alexa 
și puteți să mă contactați pentru pro-
blemele ce apar în aria noastră admi-
nistrativă ori de câte ori este nevoie.

Fiți responsabili și tratați cu seriozi-
tate această pandemie, respectați într-
u totul recomandările autorităților!

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Respectați regulile!
Sănătatea familiei trebuie 

să fie preocuparea fiecăruia!

Cea mai bună protecție ne-o 
asigurăm fi ecare individual

Primăria Orașului Sântana execu-
tă periodic acțiuni de dezinfecție 
atât în oraș cât și în satul Caporal 
Alexa.

Sunt vizate în special zonele mai 
intens tranzitate de cetățeni, trotua-
rele, magazinele, piața agroalimen-
tară, sediul administrativ și clădiri-
le în care funcționează direcția de 
asistență socială, pompierii și gos-
podăria comunală. 

Primăria orașului va efectua o 

nouă dezinfecție la nivelul străzilor 
în prima săptămână din luna mai.

Subliniem însă că cea mai bună 
protecție ne-o putem asigura 
singuri, evitând pe cât se poate 
ieșirea din casă, folosind măști de 
protecție, păstrând distanța față 
de alte persoane și respectând re-
gulile de igienă personală.

Primăria Orașului Sântana

Și la Sântana au fost cazuri de infectare
Conform ultimelor informații primi-

te de la comandamentul județean pen-
tru situații de urgență, trei persoane 
din localitatea noastră se a� ă în izo-
lare la domiciliu și șase sunt izolate în 
centrele de carantină din județ. Numă-
rul celor izolați a scăzut semni� cativ în 
comparație cu luna trecută, în care la un 
moment dat se a� au în izolare în jur de 

60 de persoane. O situație alarmantă a 
fost raportată la căminul pentru per-
soane vârstnice Altenheim, în care 7 
angajați și 22 de bene� ciari au fost găsiți 
pozitiv. Cazul poate �  considerat un 
avertisment pentru cât de ușor se poa-
te transmite boala.

Primăria 
Orașului Sântana
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Nr. crt. Denumirea proiectului Programul de � nantare Stadiul proiectului Valoare

1.

”Improve cross-border cooperation 
between public institutions of Nădlac – 
Sântana – Elek – Doboz (Îmbunătățirea 
cooperării transfronatliere între instituțiile 
publice ale Nădlac-Sântana-Elek-Doboz)”

Programul Interreg România – Ungaria 
2014-2020

(ROHU), Promovarea cooperării trans-
frontaliere între instituții și cetățeni 
(Cooperarea instituțiilor și comunităților), 
Promovarea cooperării administrative 
și juridice și cooperarea între cetățeni și 

instituții. Cooperarea pentru instituții.

Au fost achiziționate: sistemul de sunet, 
materialele de comunicare, sistemul 
de traducere, sistemul de proiecție și 
sistemul de lumini. De asemenea, a 
fost organizat și seminarul tematic. În 
acest moment proiectul este suspendat 
pe o perioadă de 60 de zile, din cauza 

pandemiei de COVID-19.

296.890,00 €

2. “Amenajare teren de sport multifunctional 
pe strada Dunarii”

Programul Național  de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, Axa Leader, Măsura 19.2, 

Submăsura 6.3(6B) – Dezvoltarea satelor

În execuție.  S-au turnat fundațiile și 
urmează să se toarne placa de beton 

suport.

232.925,00 lei
echivalentul a 

50.000 €

3.

”Creșterea e� cienței energetice la clădirile 
rezidențiale din orașul Sântana, județul 
Arad”, componenta 1 – Bl. B1 și componenta 

2 – Bl. B2

Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 
3.1 – Sprijinirea e� cienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

A fost � nalizat proiectul tehnic. 
Urmează să înceapă execuția. Având 
în vedere că se va lucra foarte aproape 
de apartamente se așteaptă o relaxare 

a situației legată de COVID-19

2.341.558,55 lei
(inclusiv TVA)

4. „Amenajare piste de biciclete in orasul 
Santana”

Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 4e, Obiectivul speci� c 3.2  - 
Reducerea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe Planurile de Mobilitate 

Urbană Durabilă.

A fost � nalizat proiectul tehnic.
Se pregătește lansarea licitației de 

execuție a lucrărilor.

7.582.944,00 lei
(inclusiv TVA)

5.
”Restaurare Urbarialhaus (Casa Urbarială) 
și adaptarea ei la nevoile culturale ale 

comunității”

Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea 
mediului urban si conservarea, protectia 
si valori� carea durabila a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de investitie 5.1 – 

Patrimoniu cultural

A fost � nalizat proiectul tehnic.
Se pregătește lansarea licitației de 

execuție a lucrărilor. 

7.485.440,42 lei
(inclusiv TVA)

6.
“Realizare locuinte colective  sociale pe str. 
Unirii in Orasul Santana. Amenajare parc 

Europa in Orasul Santana” 

Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritara 13 – Îmbunătățirea 
calității vieții populației în orașele mici și 

mijlocii din România.

Proiectul a fost transmis la MLPA 
pentru contractare.

19,399,883.55 lei
(inclusiv TVA)

7. 
Reabilitare si modernizare Scoala 
Generala“Sfanta Ana“ corp str.Muncii 

nr.56, Oras Santana, Judetul Arad
PNDL 2015-2019 Proiectul se a� a in execuție. A fost 

necesară refacerea proiectului tehnic
1,239,069.00 lei
(inclusiv TVA)

8.
Reabilitare si modernizare Scoala 
Generala“Sfanta Ana“ corp str.Ghioceilor 

nr.29-31, Oras Santana, Judetul Arad
PNDL 2015-2019

Proiectul se a� a in execuție. Se apropie 
de � nalul intervențiilor structurale și 

urmează lucrările la � nisaje

1,603,253.00 lei
(inclusiv TVA)

9.
Extindere Scoala Gimnaziala Santana cu 
Sala de Sport - strada Tudor Vladimirescu 

nr. 25, jud.Arad
PNDL 2017-2020

Proiectul se a� a in execuție. Se apropie 
de � nalul intervențiilor structurale și 

urmează lucrările la � nisaje

3,546,343.18 lei
(inclusiv TVA)

10.

Reabilitare Scoala Gimnaziala Sfanta Ana, 
cu clasele I-IV, corp de cladire str. Unirii, 
nr. 3C, arondata Liceului Tehnologic Stefan 

Hell, in Orasul Santana, judetul Arad

PNDL 2017-2020
A fost � nalizat proiectul tehnic.

Se pregătește lansarea licitației de 
execuție a lucrărilor.

1.663.912,64 lei
(inclusiv TVA)

11. Modernizare străzi în localitatea
Caporal Alexa, oraşul Sântana, judeţul Arad Buget local Proiectul se a� ă în execuție. 7.032.319 lei

(inclusiv TVA)

12. Modernizare strazi in orasul Santana, judetul 
Arad , etapa IV - LOT 1 Buget local Proiectul se a� ă în licitație pentru 

atribuirea execuției lucrărilor
999.488 lei

(inclusiv TVA)

13.
Studiu de fezabilitate pentru concesionarea 
serviciului de distributie gaze in loc. 

Caporal Alexa
Buget local Se lucrează la procedura de licitație 

privind proiectul tehnic și execuția
4.453.960,00  lei
(inclusiv TVA)

14.
Construire Centru Cultural - proiect tip 
- varianta V2, combustibil gaz, localitatea 

Santana, str. Muncii, 120A, judetul Arad

Fonduri guvernamentale 
CNI + buget local Proiectul se a� ă în execuție. 4.954.533,83  lei

(inclusiv TVA)

15. Construire baza sportiva Tip I str. Mihai 
Viteazul, oras Santana, jud. Arad

Fonduri guvernamentale
CNI + buget local Proiectul se a� ă în execuție. ---  lei

(inclusiv TVA)

S I T U A Ț I A  P R O I E C T E LO R  C Ă Ș T I G AT E  P E N T R U  S Â N TA N A
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Ordonanța militară nr 10
prevederi importante

pentru persoanele vărstnice 
Ministrul afacerilor interne 

a emis următoarea Ordonanță 
militară( nr 10):

Art.1 - (1) Circulația persoa-
nelor care au împlinit vârsta 
de 65 de ani, în afara locuinței/
gospodăriei, este permisă nu-
mai în situațiile prevăzute mai 
jos.

(2) Indiferent de interva-
lul orar, circulația persoanelor 
care au împlinit vârsta de 65 de 
ani, în afara locuinței/gospodă-
riei, este permisă strict pentru 
următoarele motive:

a) deplasarea în interes profe-
sional, inclusiv între locuință/
gospodărie și locul/locurile de 
desfășurare a activității pro-
fesionale și înapoi, precum și 
în condițiile art.1 alin.(1), (2) 
și (5) din Ordonanța milita-
ră nr.8/2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii CO-
VID-19;

b) deplasarea pentru asistență 
medicală care nu poate �  amâ-
nată și nici realizată de la 
distanță, inclusiv tratamente-
le oncologice plani� cate, diali-
ză etc., folosind mijloacele de 
transport în comun, mijloacele 
proprii de deplasare sau ale fa-
miliei/susținătorilor sau, după 
caz, mijloacele de transport sa-
nitar special destinat;

c) deplasarea pentru realiza-
rea de activități agricole; 

d) deplasarea producătorilor 
agricoli pentru comercializarea 
de produse agroalimentare.

(3) În intervalele orare 07.00-
11.00 și 19.00-22.00 circulația 
persoanelor care au împli-
nit vârsta de 65 de ani, în afa-
ra locuinței/gospodăriei, este 
permisă strict pentru urmă-
toarele motive:

a) deplasarea pentru asigu-
rarea de bunuri care acoperă 
necesitățile de bază ale persoa-
nelor și animalelor de compa-
nie/domestice, inclusiv depla-
sarea în condițiile art.1 alin.

(3) și (5) din Ordonanța mili-
tară nr.8/2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii CO-
VID-19;

b) deplasarea din motive jus-
ti� cate, precum îngrijirea/
însoțirea unui minor, asistența 
altor persoane vârstnice, bol-
nave sau cu dizabilități, ori în 
cazul decesului unui membru 
de familie;

c) deplasări scurte, în apro-
pierea locuinței/gospodăriei, 
legate de activitatea � zică in-
dividuală a persoanelor (cu ex-
cluderea oricăror activități � -
zice colective), cât și pentru 
nevoile animalelor de compa-
nie/domestice.

(4) Pentru veri� carea mo-
tivului deplasării în situațiile 
prevăzute la alin. (2) și (3), 
se aplică în mod corespun-
zător dispozițiile art. 4 din 
Ordonanța militară nr. 3/2020 
privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19.

(5) Măsurile se aplică înce-
pând cu data publicării prezen-
tei ordonanțe militare în Mo-
nitorul O� cial al României, 
Partea I.

Art.2 - (1) Operatorii econo-
mici care comercializează ali-
mente și produse de strictă ne-
cesitate și care își desfășoară 
activitatea în condițiile dispuse 
prin ordonanțe militare în pe-
rioada stării de urgență își vor 
organiza programul de lucru 
pentru a facilita și a asigura, cu 
prioritate, accesul persoanelor 
de peste 65 de ani în interva-
lele orare 07.00-11.00 și 19.00-
22.00.

(2) Măsura se aplică începând 
cu data publicării prezentei 
ordonanțe militare în Monito-
rul O� cial al României, Partea 
I.

Interviu cu doamna doctor
 Anamaria Petric

„Să ne spălăm pe mâini atât timp 
cât durează să spunem în gând 

Tatăl nostru”
- Subiectul la ordinea zilei este pande-

mia de coronavirus. Este clar că nu există o 
soluție minune care să ne protejeze de aceas-
tă boală, însă e  oportun să enumerăm încă 
odată cele mai utile măsuri prin care putem 
scădea riscul de infectare.

-  Cele mai utile măsuri ar � :  
1. Distanțarea socială, evitarea deplasărilor 

și păstrarea distanței de 1,5 – 2 m între per-
soane.

2. Purtarea măștilor într-un mod corect:
a) Cele chirurgicale
- Igienizarea mâinilor înaintea folosirii 

măștii
- Partea de metal � xată pe nas
- Partea de jos peste barbă
- Mânerele elastice peste urechi 
- Măștile chirurgicale se folosesc maxim 3-4 

ore sau până se umezesc, după care se schimbă
b) Cele din bumbac
- Se spală după utilizare la temperatură mai 

mare de 55 de grade Celsius, apoi se calcă
3. Spălarea mâinilor, regulat cu apă și săpun 

minim 20 de secunde sau folosirea unui gel 
alcoolic dezinfectant

4. Acoperirea feței și a nasului când tușim 
sau strănutăm cu șervețel, prosoape de hârtie 
sau plica cotului.

5. Evitați contactul apropiat cu cei care nu se 
simt bine.

2. Din punct de vedere administrativ, la ni-
vel de oraș, se poate face mai mult pentru pre-
venirea extinderii epidemiei?

 -  Prevenirea extinderii epidemiei în orașul 
nostru este ușor de realizat de către cetățeni, 
STAȚI ACASĂ!

- Cum vedeți sfârșitul acestei pandemii care 
a dat peste cap o lume întreagă?

-  Pandemia se va încheia, atunci când se va 
descoperi și se va folosi un vaccin.

- Cum decurge activitatea în cabinetele me-
dicale individuale? Ce facem dacă ne îmbol-
năvim de alte boli?

    -   Oferim îndrumare și consiliere prin te-
lefon, mail, WhatsApp sau prin orice mijloa-
ce de comunicare; chemăm pacienții la cabi-
net în situațiile în care este indispensabil un 
control medical.

 Cu pacienții mei cronici care nu s-au pre-
zentat după rețetă, am luat legătura telefonic 
și stabilim modul prin care pot să-și ridice re-
teta, astfel încât să evite aglomerația și contac-
tul cu alți pacienți.

- Medicii sunt în prima linie de luptă îm-
potriva coronavirusului, prin urmare sunt 
și cei mai expuși riscului de îmbolnăvire. 
În situația actuală, medicii sunt su� cient 
protejați?

-  Fiind o criză globală, care ne-a luat pe toți 
prin surprindere, noi medicii de familie nu 
suntem su� cienți protejați deoarece nu avem 
su� ciente materiale de protectie, dar încer-
căm să ne descurcăm cu ce avem.

- Schimbând un pic tema întrebărilor, cum 
a ajuns doctorul Anamaria Petric la Sânta-
na? 

-  Am venit prin concurs. A fost liber un 
post de medic de familie în cartierul comlăuș, 
m-am prezentat la examen și din fericire l-am 
și luat. Deja am intrat în al paisprezecelea an 
de când lucrez și locuiesc în orasul Sântana și 
sper că încă multi ani de acum încolo.

- Un cuvânt de încheiere pentru cititori.
-  În speranța că această criză se va termi-

na cât mai curând, doresc tuturor locuitorilor 
din Sântana multă sănătate și să nu uite că re-
venirea la o viață normală depinde de � ecare 
dintre noi, de cât de suntem de responsabili 
în această perioadă. Să ne revedem cu bine!

Z i u a  m o n d i a l ă  a  s ă n ă t ă ț i i
În � ecare an, pe data de 7 Aprilie sărbăto-

rim ,,Ziua mondială a sănătății”, eveniment 
care ne duce cu gândul la eroii în halate albe, 
pentru că medicii sunt eroi și o demonstrea-
ză cel mai bine în această perioadă.

Anul acesta, mai mult ca niciodată 
conștientizăm cât de important este un ser-
viciu medical performant și de calitate, câtă 
nevoie avem de medici bine pregătiți și de 
spitale bine organizate. Noi ceilalți chiar dacă 
nu suntem eroi în halate albe, putem �  aliații 
medicilor în lupta cu noul COVID-19 res-
pectând sfaturile acestora și recomandărilor 
autorităților publice.

Trebuie să avem grijă de noi și de persoa-
nele din jurul nostru!

Cu acest prilej, Primăria Orașului Sântana vă reamintește 

măsurile de prevenire a  noului COVID-19 cu rugămintea 
de a da dovadă de solidaritate, empatie, înțelegere și nu în 
ultimul rând responsabilitate

- Spălaţi-vă mâinile frecvent cu apă și să-
pun sau curățați-le cu un dezinfectant de 
mâini pe bază de alcool!

- Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați 
sau tușiți. Nu vă atingeți ochii cu mâinile!

- Evitaţi contactul direct cu orice persoană 
care are simptome de răceală sau gripă.

- Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți 
ce conțin clor, înălbitori, alcool de 75%, 
acid peracetic!

- Adresaţi-vă medicului dacă aveţi febră, 
tușiți sau respiraţi greu!

 În contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se prelungește primul ter-
men de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe 
mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.
 Contribuabilii care achită integral  aceste impozite  bene� ciază de boni� cația stabilită de 
Consiliul Local, până la 30 iunie 2020.

Primăria Orașului Sântana

Impozite/ taxe locale
Câinii Vagabonzi

Miercuri, 29 aprilie, s-a desfășurat o nouă acțiune de prindere 
a câinilor fără stăpân. Acțiunea a fost orientată în mod special 
către zona fostei halte din Comlăuș și la adresele reclamate de 
cetățeni. Au fost prinși un număr de 39 de câini de pe străzile: 
Romanței -29 de câini și 2 căței, Păcii -3, Grivița Reduta -3, N. 
Bălcescu -1, Câmpului -1.

Primăria Orașului Sântana
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Din activitatea Administrației Locale
Un an bun pentru infrastructura rutieră 

din Caporal Alexa

În urmă cu un an, la 23 aprilie 2019, a fost 
semnat contractul pentru modernizarea dru-

mului județean Sânmartin – Șimand - Olari 
– Caporal Alexa. Un contract în valoare de 
22.025.789,87 lei, fără TVA, prin care Consi-
liul Judeţean modernizează această cale de le-
gătură în lungime totală de 23,4 km. Drumul 
va lega patru localități: Sânmartin, Șimand, 
Olari și Caporal Alexa -strada V. Goldiș- până 
la intersecția cu drumul județean care face le-
gătura între Sântana și Pâncota. Recent, inde-
pendent de proiectul de asfaltare a străzilor din 
sat, � rma constructoare a deschis șantierul pe 
drumul de legătură cu satul Olari. Să � e de bun 
augur!.

Reparații asfaltice
Se execută lucrări de 

intervenții la îmbrăcămințile 
bituminoase pe care au apă-
rut degradări ce pun în pe-
ricol siguranța circulației. 

Se plombează gropile izola-
te și se fac lucrări mai com-
plexe de refacere a fundației 
drumului prin excavare și 
burdușire cu piatră.

augur!.

Gard nou la cimitirul din Caporal Alexa

O porțiune de 53 de metri din ceea ce ar �  
trebuit să � e gardul cimitirului din sat, lip-
sea cu desăvârșire. Doar linia pomilor făcea 
demarcație între cimitir și zona exterioară. 
Acest lucru a ieșit în evidență odată cu asfal-
tarea drumului de acces și a parcării aferen-
te. Pentru ca întreaga lucrare să � e în armonie, 
primăria a construit un gard din panouri de 

plasă zincată bordurate pe fundație de beton.
E bine de știut că spre deosebire de celelalte 

cimitire din oraș, cimitirului din Caporal Ale-
xa se a� ă în administrarea primăriei, aspect 
care permite administrației locale să intervină 
prompt în rezolvarea diverselor probleme lega-
te de întreținerea acestuia. Pentru celelalte ci-
mitire din oraș, a� ate sub tutela bisericilor de 
parohie, legea nu permite alocarea de fonduri 
pentru reparații și întreținere. 

Împrospătarea marcajelor rutiere

În � ecare primăvară, de îndată ce vremea 

permite, se refac marcajele rutiere din oraș. 
Acțiunea se execută de � ecare dată pe două 
fronturi de lucru: marcajele longitudinale și 
trecerile de pietoni sunt realizate de către o � r-
mă specializată, iar revopsirea bordurilor se 
face de către gospodăria comunală. Echipa gos-
podăriei comunale va face și veri� carea indi-
catoarelor de circulație și le va înlocui pe cele 
avariate sau lipsă.

Pentru atenționarea șoferilor și creșterea 
siguranței rutiere, anul acesta au fost trasate 
marcaje rezonatoare în fața trecerilor de pie-
toni din preajma școlilor.toni din preajma școlilor.

Lucrările avansează la școala din Comlăuș
Clădirea școlară de pe stra-

da T. Vladimirescu este în 
reparații capitale. După � na-
lizarea lucrărilor de reparații 
exterioare și izolare termi-
că, s-a trecut la faza următoa-
re a lucrărilor. Se refac sălile 
de clasă și spațiile interioare, 
s-au turnat șapele de egali-
zare și se montează tavane-
le cu rezistență la incendiu. 
În același timp s-au refăcut 

instalațiile de apă, de canaliza-
re și de alimentare cu curent. 

Lucrările avansează în ritm 
susținut și la sala de sport afe-
rentă școlii din Comlăuș. De 
la ultima informare publi-
că au fost montate panouri-
le tip sandwich pe șarpante și 
pe închiderile exterioare. Con-
comitent, la anexe, s-a reali-
zat izolarea termică și urmea-
ză montarea ferestrelor.

O școală prinde culoare

O nouă școală din Sântana 
prinde culoare! Clădirea este 
destinată învățământului 
primar de la Școala Gim-
nazială „Sf. Ana” și a intrat 
în reparații capitale și mo-
dernizare la sfârșitul anu-
lui trecut. Au fost conso-
lidate fundațiile, pereții și 
șarpanta clădirii, a fost în-
locuită țigla, se refac � nisa-
jele, trotuarului exterior, se 
înlocuiește tâmplăria degra-
dată și se construiește o ram-

pă pentru accesul persoane-
lor cu dizabilități.

La interior sunt recom-
partimentate  sălile de cla-
să, sunt înlocuite pardoselile, 
se refac � nisajele, se con-
struiesc noi grupuri sanita-
re și va �  schimbat sistemul 
de încălzire (sobe) cu un sis-
tem pe bază de centrală ter-
mică și calorifere. 

În cadrul acestui proiect 
este prevăzută și achiziția de 
mobilier școlar.

După estimările construc-
torului, clădirea va �  predată 
„la cheie” în luna iunie. 

Curățenia de primăvară

În ciuda pandemiei de co-
ronavirus care ne-a dat pes-
te cap existența, natura re-
vine la viață bucurându-ne 
cu nuanțele ei pline de ma-
gie. În � ecare primăvară 
administrația locală își adu-
ce și ea necesara contribuție 
la spectacolul naturii 
prin acțiuni de îngrijire și 
înfrumusețare.

Astfel în orașul nostru s-au 
toaletat arborii cu proble-
me, s-a tuns iarba, s-au vă-
ruit pomii și s-au plantat 
� ori. Străzile au fost mătu-
rate iar în parcuri au fost re-

parate elementele de joacă și 
foișoarele. 

De suferit au avut doar 
acțiunile de ecologizare a 
mediului, care se făceau în 
� ecare an cu echipe de vo-
luntari și elevi și care, din 
cauza situației de urgență, 
au fost anulate. Salubrizarea 
pășunilor și a acostamente-
lor va rămâne în grija gospo-
dăriei comunale și puținilor 
bene� ciari de ajutor social. 

Singura formă de 
mulțumire pe care putem să 
le-o oferim celor care se stră-
duiesc să mențină un oraș 
modern și cochet, este să le 
respectăm efortul și să păs-
trăm nealterat frumosul ce 
ni se oferă.

Consilier primar 
Lorena Dulhaz
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Străzi asfaltate în 2018 Lungime (m)

Bicazului 700
Libertății 550

Micșunelelor 1000
I. Slavici 350

Total 2018 2600

Străzi asfaltate în 2019 Lungime (m)

Vasile Goldiș, Caporal Alexa 610

Străzi asfaltate pâna în 2012 Lungime (m)

Unirii 550
Muncii 3700

M.Viteazu 750
Rodnei 1650

Ghioceilor 1800
Garii 400

Campului 150

Total in 2012 9000

Asfaltate dupa anul 2012
Străzi asfaltate în anul 2013 Lungime (m)

Crișana 300
M. Viteazul -piață 200

Olteniei 711
Cloșca 650

Total 2013 1861

Străzi asfaltate în anul 2014 Lungime (m)

Păltinișului 470
Teiului 275

C. D. Gherea -până la Ze� rului 1450
1 Decembrie -până la Ze� rului 1300

M. Eminescu 1293
Zarandului 1130

Total 2014 5918

Străzi asfaltate în anul 2015 Lungime (m)

Aradului 659
Avram Iancu 360

Bistriței 680
Dudului 300
Garo� tei 776
L. Blaga 174
Lalelelor 324
Liliacului 320

M. Viteazul -stadion 200
M. Viteazul 899

Oituz 1154
Păcii 1209

T. Vladimirescu 1211
Unirii 763

Ze� rului 1163

Total 2015 10192

Străzi asfaltate în anul 2016 Lungime (m)

A. Vlaicu 300
Aradului 717

Banatului 648
Bistriței 739

Câmpului 1685
Căprioarei 835
Căprioarei 945
G. Cosbuc 180

I. L. Caragiale 1211
M. Sadoveanu 170

M. Viteazul 899
N. Bălcescu 1206

Prunului 466
Rozelor 1113

Someșului 582
St. A. Doinaș 220

T. Vladimirescu 656
Tranda� rilor 1430

Viorelelor 611

Total 2016 14613

Străzi asfaltate în 2017 Lungime (m)
8 Martie 323

A. Vlaicu - tronson 500
V. Alecsandri 694

Legătura Alecsandri-Somesului 192
Bălcescu - tronson 625

Bucegi 1121
Bujorului 603
Crișului 472
Dunării 339

Făgărașului 234
Grivitei - tronson 823

I. L. Caragiale - tronson 329
Libertății 534
Mărășesti 854

Micșunelelor 998
Mureșului 223

Oituz 337
Păcii - tronson 330

Poetului 1397
T. Vladimirescu - tronson 329

Ze� rului - tronson 327

Total 2017 11584

S i t u a ț i a  a s f a l t ă r i l o r  î n  S â n t a n a :  u n  p r o g r e s  a n  d e  a n  !

Î n  a c e s t  a n  2 0 2 0
 a  î n c e p u t  a s f a l t a r e a 

d e  n o i  s t r ă z i 
î n  C a p o r a l  A l e x a

 ș i  s u n t  î n  l i c i t a ț i e 
p e n t r u  a s f a l t a r e 

n o i  s t r ă z i  î n  S â n t a n a
L u n g i m e a  t o t a l ă :

p e s t e  1 5  k m  d e  a s f a l t

Cu toate di� cultățile prin care trecem, viața mer-
ge înainte. 

Lucrările de asfaltare la Caporal Alexa sunt în gra-
� cul de lucrări aprobat prin contractul de execuție. 

S-au asfaltat câteva străzi,  urmând ca în zilele ur-
mătoare să se continue cu străzile pe care s-a pre-
gătit stratul de bază.

În săptămâna viitoare, dacă nu vor �  depuse 
contestații, sperăm să semnăm și contractul de 
asfaltare a șapte străzi din Sântana, străzi pe care 
există rețea de canalizare

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

L o c a l i t a t e a 
C a p o r a l  A l e x a

î n  a s f a l t a r e

„Pentru orice lucru este o clipă prielnică
și o vreme pentru orice mișcare de sub cer”,

 Eclesiastul: 3,1
În numărul trecut al ziarului nostru s-a anunțat în-

ceperea lucrărilor de asfaltare a străzilor din satul Ca-
poral Alexa. Spre bucuria tuturor, constructorul lu-
crează la capacitate maximă, lucru dealtfel ușor de 
observat în teren. Până în prezent au fost asfaltate 
străzile  Eroii Neamului, Cădariu Ioan, Renașterii și 
drumul de acces până la cele două cimitire, ortodox 
și neoprotestant.  Alte câteva străzi au fost pregătite 
deja pentru asfaltare.  

Reamintim că vor �  modernizate toate străzile din 
sat pe o lungime de 13,195 km. 

Din perspectiva investițiilor făcute până acum, 
anul 2013 a fost cel mai rodnic pentru satul Ca-
poral Alexa. 
Atunci a fost � nalizată pietruirea a 4,6 km de 
străzi mărginașe, au fost construite parcările 
de la biserică și școală -extinse apoi în 2019, au 
fost reabilitați 700 m de trotuare, au fost date în 
folosință parcul și terenul sintetic. 
Din fericire pentru toată lumea, ca valoare a 
investițiilor, anul 2020 se dovedește a �  mult pes-
te anul 2013 și va rămâne în istorie ca anul în 
care s-a asfaltat tot satul. 
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Căsătoriile lunii Martie 2020
CIURAR IOAN LAURENȚIU și DOROȚ GHEORGHINA MARICUȚA

DOROȚ CIPRIAN și FARCAȘ RAHELA
BEICA GHEORGHE și GIURGIU RAMONA ANDA

CÂRDAN FLORIN SIMION și CHIFOR LAVINIA ROXANA
COLOMPAR MIHAI și DOROȚ ALEXANDRA SARA

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

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile vă 
rugăm să vă adresați către 

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în alimen-
tarea cu energie electrică 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
Canalizare dispecerat

0257.234 883

IRINA FLOARE
COLOMPAR IOSIF
FERICEAN MARIA

SPIRIDON ELIZA DANIELA
TRIFA ZORIȚA

ARDELEAN MIORICA
FARCAȘ BARBARA
FERICEAN VIRGIL

COMEMORĂRI

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

8 Aprilie- „Ziua Rromilor”
Data de 8 aprilie este o zi de sărbătoare pentru cultura romani.  

Ziua Internațională a Romilor a fost declarată o� cial în 1990, în 
Serock, Polonia, la cel de-al patrulea Congres Mondial al Uniu-
nii Internaționale a Romilor. Orașul Sântana a sărbătorit în � -
ecare an Ziua Internațională a Romilor prin activități culturale 
desfășurate de către elevii școlii gimnaziale din Sântana. Chiar 
dacă acest lucru nu a fost posibil și anul acesta, trebuie să privim 
cu optimism spre viitor și cu nerăbdarea de a vedea momentele 
care ne vor � i pregătite de către elevi în anul ce urmează

Știați că...
Scriitorul Ion Luca Caragiale ne spunea 

că „Istoria pentru noi trebuie să � e un iz-
vor nesecat de poezie sănătoasă, un șir de 
icoane s� nte de unde să căpătăm totdeauna 
învățătură de adevăr și insu� are de virtute”.

În anul 2000, în Sântana este ales primar 
Ilica Ioan, un inginer mecanic ieșit la pen-
sie. Din cauza  multitudinii problemelor so-
ciale, situaţia economică a localităţii a stag-
nat, rămânând o problemă nerezolvată (cf. 
Johann Schwartz pe internet site-ul „Virtual 
Sântana”).

De la 1 februarie 2000, în cadrul Direcţiei 
Regionale de Poștă Timișoara, O� ciului Ju-
deţean de Poștă Arad, funcţionează O� ciul 
Poștal Sântana, codul 2977 (1974-2003) și 
317280 (2003-astăzi). Diriginţi de poștă au 
fost Pogan Gheorghe, din 1960 - Molnar 
Florica, din 1978 - Danciu Veturia, Bucșa 
Ersilia, Pavel Elena Lica etc.

În anul școlar 2000-2001, din clasa a V-a  
începe predarea intensivă a limbii engle-
ze la un rând de clase din Școala Generală 
Nr.1 Sântana, instituţie școlară în care Fi-
lip Dorina este secretar șef, la Școala Nr. 2 
Comlăuș secretar � ind Pașca Rodica. 

În anul 2001, în cadrul proiectului Socra-
tes se continuă activitatea de cercetare pen-
tru protecţia mediului înconjurător, unele 
acţiuni desfășurându-se la Mohacs în Un-
garia și Neumarkt în Germania.

În  noiembrie 2001, ia naștere ansamblul 
„Cununiţa” condus de Eliza și Ioan Dărău.

În luna iulie 2001, se desfășoară ample 
acţiuni pentru aniversarea a două secole și 
jumătate de învăţământ în Sântana, Școala 
Generală Nr.1, numindu-se Școala Gene-
rală „Sfânta Ana” Sântana. Au participat 
personalităţi de la Ministerul Educaţiei, din 
străinătate (Germania, Austria) și din ţară.

            Conform recensământului populaţiei 
din anul 2002, în Sântana (Sântana, Comlă-
uș, Caporal Alexa) trăiau 13117 locuitori 
(10405 români, 1917 rromi, 465 germani, 
289 maghiari, 41 alte naţionalităţi: ucrai-
neni, spanioli, polonezi, ruși, italieni etc.).  

Începând cu anul 2002, guvernul Româ-
niei introduce programul Cornul și laptele 
pentru elevii ciclului primar. 

Din 2005 programul se aplică și la nivelul 
grădiniţei.

În septembrie 2002, a venit la Sântana, la 
invitaţia părintelui catolic Peter Heim, epi-
scopul romano-catolic de Timișoara, Mar-
tin Roos. 

La 24 mai 2002, se stinge din viaţă la Bu-
curești poetul Ștefan Augustin Doinaș (Ște-
fan Popa), născut la Caporal Alexa.

În iunie 2002, Rozalia Pașca pune bazele 
ansamblului folcloric „Busuiocul”. 

            La 8 noiembrie 2002, încep lucrările 
lăcașului de cult „Martorii lui Iehova” din 
strada Micșunelelor, nr.3/B, în 16 aprilie 
2003, ţinându-se prima întrunire religioa-
să cu ocazia Comemorării morţii lui Iisus 
Hristos. Până la această dată ţineau întru-
nirile în locuinţe particulare.

 La 19 decembrie 2003, președintele 

României, Ion Iliescu, prin Decretul 900, 
promulgă Legea pentru declararea ca oraș 
a comunei Sântana , iar Parlamentul Româ-
niei, la  22 decembrie 2003, adoptă Legea 
583 prin care localitatea Sântana este decla-
rată oraș.

În anul 2003, își încetează activitatea � liala 
din Sântana a Băncii Rei� eisen, iar  pe lo-
cul vechii școli Kapesz (o veche sală de joc, 
transformată în școală după război) se con-
struiește noua școală „la Kapesz”, str. Mun-
cii, nr. 117-119, pentru ciclul primar, astăzi, 
� ind acolo o bibliotecă modernă.

Apare publicaţia locală „Oglinda”, se în� -
inţează Serviciul de Evidenţă Informatizată 
a Persoanei și APIA.

În anul 2003, Liceul Agroindustrial Sânta-
na se transformă în Grupul Școlar Sântana.

Rromii din Comlăuș au în� inţat recent o 
formaţie de dansuri populare ţigănești „Șa-
tra” care se bucură de aprecierea publicu-
lui și au intenţia să dea spectacole în ţară 
și străinătate. Este instruită și condusă de 
Berlan Flore.   

Iohann Schwartz, un fost și competent 
funcţionar al Primăriei Sântana, bun spor-
tiv, stabilit în Germania, realizează un prim 
site, în 2004, în limbile germană și română, 
unde prezintă, bine documentat, localitatea 
Sântana.

  Pentru a reface drumul strămoșilor 
săi germani la venirea în Sântana, în 2005, 
vine la Sântana pe bicicletă, 1500 de kilo-
metri, de la izvoarele Dunării, cu steagul 
Uniunii Europene pe care era aplicată ste-
ma Sântanei. 

Apare, în anul 2004, pentru o scurtă peri-
oadă, publicaţia  „Ecologistul de Sântana”. 
Președintele României, Emil Constanti-
nescu, vizitează Sântana.

În anul 2004, este ales primar profesorul 
de educaţie � zică Viorel Enache (Partidul 
Democrat), fost director al caselor de co-
pii din Sântana, consiliul local cuprinzând 
consilieri de la PD (7), PER (2), PSD (2), 
PRM (2), PNL (1), PR (3). Serele de la SC 
„ROMGERA”SA își încetează activitatea.

Echipa de fotbal a orașului obţine rezul-
tate notabile în campionatul judeţean, an-
trenor � ind Marin Sinescu (astăzi decedat).

În anul 2005, prin strădania preotului Ioan 
Crainic, a credinciosului Dorin Poghirc, 
care a donat o mare sumă de bani, a enori-
așilor bisericii, a Consiliului Local Sântana, 
a început construirea unei noi biserici or-
todoxe în parcul central al orașului, strada 
Muncii, nr.53,  lăcaș de cult care va avea 
hramul ,,Sfânta Treime” și „Nașterea Mai-
cii Domnului”, � ind proiectat de arhitectul 
Liviu Hantu. 

          În încheiere îl cităm pe marele nostru 
istoric Nicolae Iorga: „Un popor care nu-
și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții”.

(Continuare în numărul viitor al ziaru-
lui)

Profesor, Gheorghe Sinescu

CARICATURA LUNII
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D e s p r e  d e n u m i r e a  s t r ă z i l o r  d i n  C a p o r a l  A l e x a -  p e r s o n a l i t ă ț i  i s t o r i c e
Prin hotărârea consiliului local nr 65 din 16.04.2019, a fost aprobată denumirea a 13 străzi 
în satul Caporal Alexa și modifi carea unei denumiri în orașul Sântana. În cuprinsul aceleași 
hotărâri s-a aprobat ca plata cheltuielilor pentru schimbarea cărților de identitate și 
a celorlalte documente să fi e suportată din bugetul primăriei. 

Alăturat vă prezentăm farta străzilor și un extras din raportul care a însoțit aceste denumiri.

strada GEORGE ENESCU 
George Enescu, considerat cel mai mai mare muzician român: 

compozitor, violonist, pianist și dirijor. S-a născut la 19 august 1881 
în satul Liveni-Vârnav din județul Botoșani. A manifestat încă din co-
pilărie o înclinație extraordinară pentru muzică, începând să cânte la 
vioară la vârsta de 4 ani, iar la vârsta de 5 ani a apărut în primul său 
concert. La vârsta de 10 ani a concertat la curtea imperială din Viena, 
în prezența împăratului Franz Josef. A murit la Paris în 1955.

 Cea mai cunoscută operă a sa este Rapsodia Română.
strada STAN TEODOR

A fost al doilea � u al preotului Teodor Sta și s-a născut în anul 1866 
în satul Cherechiu -azi Caporal Alexa. A făcut școala primară în satul 
natal și școala de teologie la Caransebeș. În 1918 este numit inspec-
tor la Inspecția CFR Cluj, iar ulterior ajunge atașat comercial în co-
misia de schimbare a mărfurilor cu Cehoslovacia. În anul 1924 do-
nează clopotul mare al bisericii din Cherechiu și creează pe lângă 
biserica din sat un fond bănesc pentru ajutorarea copiilor săraci să 
facă școala. Este ales senator în Parlamentul României în anul 1932.
În anul 1948, se stinge din viață, la vârsta de 82 de ani, � ind înmor-
mântat la Arad, în cimitirul Pomenirea.

strada CĂDARU IOAN
S-a născut în Vărădia de Mureș și s-a mutat în satul Cherechiu în 

anul 1905. A fost căsătorit cu localnica Gilca Tita și a fost învățător 
la școala din sat. În timpul vieții a în� ințat primul cor bisericesc pe 4 
voci și prima echipă de dansuri: “Călușarul”. După pensionare s-a re-
tras la copii, în județul Cluj.

strada ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ
Ștefan Popa, cunoscut sub pseudonimul literar -Ștefan Augustin 

Doinaș, este unul dintre cei mai mari poeți români. S-a născut la 26 
aprilie 1922 în localitatea Cherechiu. „într-o casă de oameni înstăriți” 
(este expresia folosită chiar de poet, într-o convorbire din 1998 cu 
publicistul Emil Șimăndan). A urmat școala primară în satul natal, iar 
apoi Liceul Moise Nicoară din Arad. În 1948 absolvă facultatea și se 
întoarce ca profesor în satul său natal. Predă apoi româna la Hălma-
giu și, în continuare, la Gurahonț. În 1955 renunță la învățământ și se 
stabilește la București, Publică numeroase cărți - de poezie, de criti-
că literară - și traduce din mari scriitori ai lumii, remarcându-se prin-
tr-o înaltă ținută intelectuală și printr-o atitudine demnă în raport 
cu autoritățile. Activitatea sa literară acoperă toate genurile, merite-
le sale culturale și literare � indu-i recunoscute din plin, poetul deve-
nind academician în anul 1992

strada ANDREI ȘAGUNA
Andrei Șaguna a fost un mitropolit ortodox al Transilvaniei, mili-

tant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilva-
nia, membru de onoare al Academiei Române. La 27 august 1850 

a deschis la Sibiu o tipogra� e eparhială întemeiată din banii pro-
prii, în care se tipăresc abecedare, cărți și istorioare biblice. Începând 
cu anul 1855 Șaguna reorganizează învățământul teologic din Si-
biu sub forma unui institut de teologie și pedagogie și care, astăzi, 
îi poartă numele. Începând cu anul 1854, a organizat peste 800 de 
școli primare confesionale. Tot sub îndrumarea sa au fost întemeia-
te gimnaziile ortodoxe din Brașov și Brad. Gimnaziul de la Brașov, 
inaugurat în 1850, este una dintre cele mai vechi școli superioare 
românești, astăzi purtând numele mitropolitului: Colegiul Național 
„Andrei Șaguna”.

strada EROII NEAMULUI
În memoria tuturor eroilor neamului românesc, a celor care au lup-

tat la Posada, Rovine, Vaslui, Războieni, Călugăreni ori Șelimbăr, a 
celor care și-au dat viaţa în luptele Războiului pentru Independenţă 
din 1877-1878, ale Războiului pentru Întregirea Neamului din 1916-
1918, a celor care s-au jert� t pentru ţară în 1941-1945, pe fronturile 
celui de-al Doilea Război Mondial și a celor care au murit în închiso-
rile comuniste, pentru apărarea și întărirea credinţei ortodoxe. Este 
un omagiu adus și eroilor care s-au jert� t pentru libertate și credinţă 
în Revoluţia din decembrie 1989.

strada ANTON PANN
A fost un poet, profesor de muzică religioasă, protopsalt, compo-

zitor de muzică religioasă, folclorist, literat și publicist român, com-
pozitor al muzicii imnului național al României. În anii 1826-1827 își 
desfășoară activitatea ca „dascăl de muzichie” la școala de pe lângă 
Episcopia Râmnicului și cântăreț la biserica „Buna Vestire” din Râm-
nicu Vâlcea. În ciuda greutăților întâmpinare în ultimul său an de 
viață, 1854, reușește să tipărească mai multe cărți politicești și încă 
cinci lucrări de muzică bisericească.

strada ȘTEFAN CICIO POP
(n. 1 aprilie 1865, Șigău, Cluj - d. 16 februarie 1934, Conop, Arad) 

a fost avocat și un om politic român, membru al PNR și mai apoi 
vicepreședinte al PNȚ, deputat român în Dieta de la Budapesta, 
participant activ la Marea Unire din 1918, Președinte al Consiliului 
Național Central Român, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale 
de la Alba Iulia, membru al Consiliului Dirigent deținând portofoliul 
apărării și al internelor. Deja ca tânăr avocat a participat la Conferința 
de la Haga, unde a susținut cauza românilor din Ardeal. După stabi-
lirea sa la Arad, devine membru al Partidului Național Român și se 
implică cu toată forța în susținerea cauzei românilor transilvăneni. A 
fost un temut susținător al cauzei țăranilor din Arad și un avocat al 
apărării în procesele de presă înaintate românilor de către stăpâni-
rea maghiară de atunci.

strada PETRU PRECUP 
Învățătorul Petru Precup, s-a născut în data de 02.02.1909 și a fost 

membru în consiliul care a dat sprijin preotului Stan Teodor la realiza-
rea fondului și a bisericii din Cherechiu.

strada IOAN SUCIU
(14 decembrie 1862, Șiștarovăț, Arad - d. 1939, Chișineu-Criș) a fost 

deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legis-
lativ reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvani-
ei cu România, la 1 decembrie 1918. În calitate de avocat, Dr Ioan Su-
ciu a apărat grupul de tineri cărora li s-a intentat proces pentru că, la 
9 mai 1896, au organizat o manifestare în Curtici, ocazie cu care au fă-
cut paradă pe străzile comunei și au strigat „Trăiască Națiunea Româ-
nă”. A fost decanul Baroului Cluj din 1922 până în 1930, iar din 1930 
până în 1939 a fost notar public la Chișineu Criș. În ciclul parlamentar 
1905-1906, din partea localității Curtici au fost reprezentanți Dr. Ioan 
Suciu și Dr. Stefan Cicio Pop. În 1919, organizează unități de voluntari 
în Munții Apuseni, în zona Brad și Hălmagiu. Iar în decembrie același 
an, este ales la Cluj președinte al Consiliului Suprem pentru aplicarea 
legii agrare in Transilvania. 

strada RENAȘTERII
În 1517, germanul Martin Luther a bătut în cuie pe ușa bisericii 

din Wittenberg cele 95 de teze ale sale, care au fost ulterior tipări-
te și răspândite în toată Germania. Luther ataca comerțul cu lucrări 
indulgențiate, însă revolta a devenit în scurt timp vastă. Contestațiile 
lui Luther au dus la studiul minuțios al Bibliei. Reacția Bisericii a făcut 
ca Luther să meargă un pas mai departe și să refuteze cinci din cele 
șapte sacramente. Urmare a Reformei protestante a fost faptul că Bi-
blia a fost tradusă în limba maternă a � ecărui popor, � ind de acum la 
îndemâna oricui

strada ALEXE ION
Caporalului Alexe Ion, Regimentul 2 Vânători, compania a cincea, 

contingentul 1916, a fost originar din comuna Râca, Județul Argeș. La 
20 aprilie 1919, a fost împușcat de către o patrulă maghiară, pe dru-
mul dintre Pâncota si Cherechiu, în timp ce escorta spre casă un grup 
de intelectuali ai satului care fuseseră la Pâncota pentru întâmpinarea 
armatei romane. În semn de recunoștință, în anul 1926, fostul sat Che-
rechiu a primit numele Caporal Alexa.

strada VASILE CUCU
S-a născut în anul 1883, în comuna Ulcea de Sus, judeţul Brașov. 

După terminarea liceului, Vasile Cucu a urmat cursurile Facultăţii de 
Medicină din Cluj. În 1897 a obţinut titlul de doctor în medicină la Uni-
versitatea din Budapesta, � ind încadrat un an mai târziu ca medic mi-
litar activ, cu gradul de locotenent în armata austro-ungară. În timpul 
evenimentelor din toamna lui 1918 a fost medic în comuna Sântana, 
unde a fost ales președinte al Consiliului Naţional Român. După for-
marea statului unitar român, dr. Vasile Cucu a excelat în domeniul sa-
nitar, deţinând între anii 1921-1938 funcţia de medic șef al munici-
piului Arad, în� inţând spitalul sanatoriu de tuberculoși din municipiul 
Arad, o premieră pentru acea vreme, fapt pentru care a fost distins cu 
„Ordinul Coroana României în grad de cavaler”.

strada VASILE GOLDIȘ
S-a născut la 12 noiembrie 1862, în satul Mocirla, azi Vasile Goldiș,  

județul Arad.  A fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iu-
lia, organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din Tran-
silvania, Banat și Țara Ungurească”, care a adoptat hotărârea privind 
Unirea Transilvaniei cu România. La 1 decembrie 1918 Vasile Goldiș a 
rostit la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia un discurs în care a 
relevat inevitabilitatea dezmembrării monarhiei austro-ungare și ne-
cesitatea unirii Transilvaniei cu România. În 1919 a fost numit mem-
bru de onoare al Academiei Române. În perioada interbelică Vasile 
Goldiș a făcut parte din guvernele de la București conduse de I.C. Bră-
tianu (1918-1919), Artur Văitoianu (1919-1920), Alexandru Averescu 
(1920-1926). A murit în 10 februarie 1934 la Arad.

Negrău Daniel Laurian
Arhitect Șef Serviciul de urbanism 

și amenajarea teritoriului
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Credința care rodește
prin fapte bune 

în Parohia Ortodoxă Română 
Sântana II

Distribuire saci galbeni- curățenie

În decursul acestei luni s-a făcut distribuirea sacilor galbeni pentru colectarea 
deșeurilor reciclabile în satul Caporal Alexa. Sacii vor �  ridicați din fața caselor o dată 
la două săptămâni, conform gra� cului remis de către societatea de salubrizare. 

Facem precizarea că sacii vor �  distribuiți doar persoanelor care au semnat contracte 
cu RETIM. Cei care nu au încheiat încă un contract de salubrizare, pot lua legătura cu 
inspectorul de mediu, domnul Laurențiu Blidar, tel: 0733 037 830. 

Vă rugăm să consultați și materialul informativ distribuit de RETIM.

Comitetul de acțiune al Parohi-
ei Ortodoxe Române Sântana II, 
constituit special pentru ajutora-
rea persoanelor vrasnice si izo-
late, sub coordonarea diaconului 
Adrian Crainic, a identi� cat pes-
te 50 de persoane care necesitau 
sprijin de urgență. Drept urma-
re au fost impărtite pachete care 
conțin alimente de bază necesare 
� ecărei gospodării. 

Aceasta actiune a fost posibila 
datorita diaconului Adrian Crai-
nic, preotesei Natalia Crainic si a 
comitetului de femei.

„Acum mai mult ca oricând 
e important să aplicăm în mod 
concret în viața cotidiană princi-
piile evanghelice de viață creștină. 
În această perioadă de încercare 

și distanțare socială, îi îndemnăm 
pe toții credincioșii, la o implicare 
concretă în viața și nevoile seme-
nilor dincolo de pragul bisericii, 
� ind binecunoscută valoarea fap-
tei în planul mântuirii personale, 
Rămânem încrezători și fermi în 
fața acestei noi provocări, și sun-
tem încredințați de faptul că nu-
mai prin credință, rugăciune și 
solidaritate putem trece de aceas-
tă perioadă de încercare socială și 
spirituală”, a spus diaconul Adri-
an Crainic.

Colțul literar
Excursie prin viață

scrisă de
Gheorghe Sinescu

Am făcut curățenie-n gânduri,
În povestea trăit-a vieții mele,

I-am mai recitit multele rânduri
În zile-nsorite și nopți cu stele.

Dumnezeu mi-a scris povestea
Cu pana Lui cea sfântă, aurită,
Cu cerneala albastră din stea,
O poveste cu dragoste poleită.

Timpul mi-a încărunțit părul,
Dar nu pot să spun că-s bătrân
Și port cu mine copilăria, dorul,

Avându-l pe Domnul stăpân.

Cu amintirile-n valiza vieții,
Ghidat de farul mării cerului,
Am plecat în excursia tinereții
Cu trenul cel drag călătorului.

Opream în gări mai cunoscute
Și-mi căutam s� os copilăria,
Priveam la � ințele nevăzute,

Dorind să le-mpărtășesc bucuria.

Într-o frumoasă gară de munte
Ne-mprumutam tăcuți sărutări,
Promițându-ne vrute și nevrute

Printre miile de dezmierdări.

Îmi continui cu drag călătoria,
El să-mi scrie povestea vieții,
Să-mi picure-n su� et bucuria
Ziua și până-n zorii dimineții.

Sântana în presa din Germania

În numărul din 20 apri-
lie a.c. al ziarului Banater 
Post, ziar ce apare la Mun-
chen și este buletinul o� ci-
al al șvabilor bănățeni din 
întreaga lume, a apărut un 
articol semnat de domnul 
Josef Lutz, articol care pre-
zintă în termeni laudativi 
dezvoltarea orașului nos-
tru. Sunt enumerate asfal-

tarea străzilor, extinderea 
sistemului de colectare a 
apelor menajere, parcări-
le construite în oraș, tro-
tuarele precum și proiec-
tele viitoare, dintre care 
unele realizate din fonduri 
europene. Sunt aminti-
te proiectul european de 
construire al pistei de bi-
ciclete, construcția sălii de 

sport din Comlăuș și rea-
bilitarea vechiului gimna-
ziu latin. Cu siguranță că 
autorul articolului nu și-a 
propus o înșiruire com-
pletă a tuturor investițiilor 
din oraș, însă sublini-
ază foarte clar evoluția 
orașului pe calea dezvoltă-
rii infrastructurii. 

Ziua Pământului
Ziua Pământului este sărbători-

tă în � ecare an pe 22 aprilie, oca-
zie cu care se trage un semnal de 
alarmă privind protejarea mediu-
lui înconjurător.

În � ecare an, în localitatea noas-
tră s-au desfășurat activități 
de ,,responsabilizare” socială , 
activități dedicate mediului în-
conjurator la care au luat parte o 
mulțime de cetățeni cu scopul de 
a curăța natura și a ajuta Planeta. 

Responsabilitatea trebuie să bată 
la ușa � ecăruia dintre noi atunci 
când e vorba de ,,mediul înconju-
rător”. Dacă anul acesta nu se vor 
putea face acțiuni de ecologizare 
ne rămâne sarcina de a contribui 
la menținerea unui orașul curat, 
printr-un comportament civilizat 
și de bun simț. Și să nu uităm: lo-
cul deșeurilor nu este în mediul 
înconjurător.


