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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Stimați cetățeni, iată că ne apro-
piem de una dintre cele mai mari 
sărbători din an și anume Sărbă-
toarea Pascală. 

Este praznicul care ne face să � m 
mai buni, mai iertători, să primim 
lumina Învierii în su� etul nostru. 
E momentul în care uităm de toate 
necazurile și după un post de 40 
de zile, de curățire trupească și su-
� etească, să ne bucurăm în armo-
nie, alături de cei dragi de această 
mare sărbătoare a creștinătății.

Anul acesta, datorită diferențelor 
din calendarul sărbătorilor creș-
tine, cel catolic și cel ortodox, 
o parte a creștinătății a celebrat 
Paștele pe data de 17 aprilie, iar 
altă parte a comunității  creștine 

se bucură de marea sărbătoare pe 
data de 24 aprilie.

Cum am putea descrie mai bine 
sărbătoarea pascală, decât ca pe o 
sărbătoare a întregii creștinătăți, 
o sărbătoare de puri� care su� e-
tească, un moment în care � ecare 
dintre noi trebuie să-și găsească 
bucuria lăuntrică de a conștientiza 
și îmbrățișa jertfa Mântuitorului 
Iisus Hristos.

Este perioada din an în care cu 
toții trebuie să � m iertători, să ne 
deschidem inimile către aproapele 
nostru, să încercăm cu toții să � m 
mai buni, privind cu liniște su� e-
tească � ecare moment al vieții.

Îndemnul meu este să îmbrățișăm 
cu toții cu bucurie această Sfântă 
Sărbătoare a Paștelor, să privim 
înlăuntrul � ecăruia, să descope-
rim cu toții sentimentele de iubire 
la care ne îndeamnă Mântuitorul 
a cărui Înviere o sărbătorim, să 
luăm aminte la învățăturile sale și 
să privim totul din jur cu senină-
tate, cu inima deschisă. 

Sărbători Pascale 
Binecuvântate!

Primar Daniel Tomuța

S ă r b ă t o r i  P a s c a l e
 B i n e c u v â n t a t e

Primar 
Daniel Tomuța

U r ă m  t u t u r o r  c e t ă ț e n i l o r 
d i n  S â n t a n a  ș i  C a p o r a l  A l e x a

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!
Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului să vă aducă 

lumină în sufl ete, bucurii și speranță de mai bine
Consiliul Local al Orașului Sântana

P r o i e c t u l  C a s a  U r b a r i a l ă

Restaurarea UrbarialHaus, clădire de 
patrimoniu a orașului nostru, se înscrie 
în concepția de ansamblu a moderniză-
rii edilitare promovate de administrația 
locală. Clădirea este situată într-o zonă 
cu potential urban crescut, în care 
transformările din ultimele decenii 
sunt remarcabile și nu se opresc aici. 
Amintim construcția bisericii ortodo-
xe, a parcului Katharina Ackermann, 
parcarea, biserica penticostală Fila-
del� a, reabilitarea celor două clădiri 
școlare din apropiere, sala de judo și, 
recent, aprobarea proiectului de con-
struire a unei creșe pe locul fostei case 
de copii.    

Prin programul de conservare și re-
vitalizare a imobilului UrbarialHaus 
se urmărește creșterea atractivității tu-
ristice și investiționale, conservarea și 
valori� carea patrimoniului material în 
vederea consolidării identității cultu-
rale, întărirea relațiilor bilaterale între 
operatorii culturali din România și cei 
din statele membre cu privire la patri-
moniul cultural. Obiectivele speci� ce 

ale acestui proiect sunt: restaurarea, 
conservarea și punerea în valoare a clă-
dirii Urbarialhaus, conservarea patri-
moniului cultural mobil prin obiectele 
muzeului care fac parte din patrimoniul 
cultural al localității, crearea și dezvol-
tarea de muzee și spații culturale (prin 
realizarea unui muzeu care va expune 
elementele speci� ce și tradiționale zo-
nei), digitalizarea obiectivului de patri-
moniu, creșterea numărului mediu de 
vizitatori pe an cu cel puțin 5% după 
primul an de exploatare. 

Noua structură Urbarialhaus va �  
repartizată astfel: LA SUBSOL va exis-
ta un spațiu de repetiții pentru fanfa-
ra Lambert Steiner, LA PARTER- cen-
trală de semnalizare PSI și punct 
de informare, sală de muzeu, spațiu 
expozițional tradițional comunității 
rome, administrație și sală primire, 
grupuri sanitare administrație, pentru 
persoane cu dizabilități, pentru femei/ 
bărbați, centrală termincă, circulații, 
hol ș scară acces etaj, LA ETAJ - atelier 
de creație, sală media, sală dans, ate-
lier restaurare obiecte muzeale, sală 
conferință, sală translator, sală proto-
col, grupuri sanitare, circulații. 

Restaurarea Casei Urbariale va avea 
un impact puternic asupra orașului 
nostru. 

Primăria Orașului Sântana

L u c r ă r i  l a  n o u a  b a z ă  s p o r t i v ă
Lucrările efectuate la baza sportivă situată pe str. Mihai Viteazul prind contur. Se lu-

crează la clădirea în care vor �  amplasate grupurile sanitare, vestiarele pentru sportivi 
și birourile administrative. Noua bază sportivă v-a deține un teren multifuncțional de 
dimensiuni reduse și un teren de fotbal și o tribună de 500 de locuri. 

Primăria Orașului Sântana
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Duminica Floriilor reprezintă sărbă-
toarea Intrării Mântuitorului Iisus Hris-
tos în cetatea Ierusalimului. Hristos 
Domnul intră smerit, călare pe mân-
zul asinei, împlinind astfel profeția lui 
Zaharia: ,,Bucură-te foarte � ica Sionu-
lui, veselește-te � ica Ierusalimului, căci 
iată Împăratul tău vine drept și biruitor, 
smerit și călare pe asin, pe mânzul asi-
nei” (Zaharia IX, 9). Mulțime de po-
por L-a întâmpinat cu ramuri de � nic 
și cântări de bucurie: ,,Osana Fiului lui 
David; binecuvântat este Cel ce vine în-
tru numele Domnului! Osana întru cei 
de sus!” (Matei 21, 9), aclamând intra-
rea lui în Ierusalim ca Rege sau Împărat.

Intrarea Domnului Iisus Hristos în 
Ierusalimul pământesc pre� gurează in-
trarea Sa ca om în Ierusalimul ceresc. 
Această intrare în Ierusalimul ceresc 
se va realiza prin Învierea Sa din morți 
și prin Înălțarea Sa la cer. În noaptea 
S� ntelor Paști se cântă în biserici: ,,Lu-
minează-te, luminează-te, noule Ieru-
salime, că slava Domnului peste tine a 
strălucit”, arătându-ne tuturor că, bise-
rica este icoana Ierusalimului ceresc, iar 
participarea oamenilor la viața Bisericii 
este în mod tainic o intare în Ierusali-
mul ceresc, unde se pregustă bucuria 
din Casa Tatălui ceresc.

Sărbătoarea Floriilor este ziua care 
prevestește Învierea lui Hristos, este, 

un Paște anticipat, este o anticipare a 
biruinței asupra morții, asupra păcatu-
lui și asupra răutății. Legată de sărbă-
toarea Intrării Domnului Iisus Hristos 
în Ierusalim este învierea lui Lazăr, cele 
două mari evenimente închipuind nă-
dejdea învierii de obște.

Purtarea ramurilor de salcie reprezin-
tă aducerea aminte de evenimentul care 
s-a petrecut cu aproape 2000 de ani în 
urmă, apoi mai reprezintă virtuțile pe 
care le-am adunat în timpul celor 40 de 
zile de post: rugăciunea, smerenia, bu-
nătatea inimii, curăția minții, s� nțirea 
su� etului și a trupului prin înfrânare, 
spovedanie și împărtășire.

Intrarea Domnului în Ierusalim face 
trecerea de la răstimpul celor 40 de zile 
de postire la intrarea în Săptămâna S� n-
telor Pătimiri ale lui Hristos, care este 
o perioadă de pregătire duhovnicească 
sau mistică legată de Taina Crucii și În-
vierii Domnului.

În aceste sărbători îndemnul Bisericii 
este acesta, de a se depăși stadiul de eve-
nimente sau manifestări exterioare și de 
a deveni prăznuiri lăuntrice, spirituale, 
înnoitoare și mântuitoare. 

 Preot Nicolae Rădulescu
  Parohia Sântana I

Mesaje de Paști

Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului Isus din morti, Biserica Cres-
tina Penticostala Filadel� a din Santana, ureaza tuturor locuitorilor din 

Santana si Caporal-Alexa : binecuvantare, pace si liniste su� eteasca!  
Hristos A Inviat ! Hristos E viu!

Pastor:Aurel Ardeu

Învierea Domnului Nostru Isus Cristos,  a cărei sărbătoare ne este ofe-
rită să o trăim în acest An al Domnului 2022, să aducă în su� etul  Dum-
neavoastră și tuturor celor dragi și apropiaţi aceeași bucurie și lumină, 
pe care a radiat-o din  mormântul lipsit de speranta Cristos cel inviat.

CRISTOS A ÎNVIAT !
EIN GESEGNETES OSTERFEST!

Preot Ciuraru Ioan.

Lumina și căldura Invierii Domnului să ne încălzeasca su� etele, să ne 
lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă și iertare. 
Să � m mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucruri-
lor care ne înconjoară și să dăruim iubire celor dragi. 

Hristos a Înviat!
Biserica Ortodoxă Română Sântana II

Preot Adrian Crainic
Preot Ioan Crainic

Sărbătorile Pascale sa va aducă  în su� ete iubire, iertare  și speranță!
Hristos a Înviat!

Pastor Țună Cornel - Biserica „Betania”, Caporal Alexa 

Cu ocazia sărbătorilor pascale conducerea Școlii Gimnaziale Sânta-
na dorește tuturor ca Învierea să vă umple su� etul de lumină, ochii 

de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase și inima de iubire! 
Hristos a Înviat!

Director prof. Mihali Raluca si director adjunct prof. Creț Nicolae

Trei căi pe care vine Domnul răbdării, al păcii, al blândeții:
 Mesia cel Adevărat:

El nu vine pe calea impunerii ci a propunerii.
El nu vine pe calea posesiuni, ci a înstăpânrii a ceea ce deja este a Lui.

El nu vine pe calea violenței, ci a propriei penitențe.
El nu a venit să lovească in stânga și-n dreapta, a venit să ia pedeapsa 

asupra Lui din toate direcțiile.
(Ioan 14:6) Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul și viața.

 Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. “ 
Biserica Penticostală Peniel vă urează 

Sărbători Fericite! Hristos a înviat!

Lumina S� ntei Învieri să va umple su� etele de pace și bucurie, 
iar Hristos-Domnul care a murit și a înviat pentru noi oamenii 

și pentru a noastră mântuire, să înrădăcineze în su� etele tuturor 
dreapta credință, să aducă în � ecare casă belșugul și fapta de mi-
lostenie, dragostea și prețuirea între părinți și copii, duhul iertării 

și al iubirii între oameni!
Hristos a Înviat!
Preot Nicolae Rădulescu, Parohia Sântana I

Hristos a înviat!
”Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și 

zadarnică este și credința voastră!” (1Corinteni 15.14)
Învierea Domnului este piatra de temelie a credinței noastre! De fapt moartea 

și învierea nu pot �  separate. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel: …”Hristos 
a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;…și a înviat a treia zi, după 
Scripturi.” (1 Corinteni 15: 3,4.) Aici găsim esența Evangheliei prin care sun-
tem mântuiți!

Apostolul neamurilor merge mai departe și ne provoacă la credință ca să că-
pătăm mântuirea: ”Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei �  mântuit. Căci prin 
credința din inimă se capătă neprihanirea, și prin mărturisirea cu gura se ajun-
ge la mântuire.” (Romani 10:9,10)

Mântuirea ar avea un efect deosebit asupra noastră dacă am crede în Domnul 
Hristos din toată inima, mărturisind că: 

Adevărat a-nviat!
Pastor, Sorin Aioanei, Biserica Baptistă „Betesda”

Minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să dăinuie în ini-
mile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, 

speranței și bucuriei cu bunătate și căldură în su� etele voastre! 
Hristos A Inviat !

Preot Vand Ioan și Preot Stefănuț Lucian

Cu ocazia sărbători Învieri Domnului Isus Hristos, vreau să vă transmit tutu-
ror locuitorilor din Săntana și Caporal Alexa, mesajul trimis de Îngeri: Matei 
28: 5-6: ,, Dar Îngerul a luat cuvăntu și a zis femeilor: ,,Nu vă temeți: căci știu 
că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici: a înviat după cum zisese. 
Veniți de vedeți locul unde zăcea.Vreau să vă aduc căteva argumente folositoa-
re cu privire la această sărbătoare:-Învierea Domnului Isus Hristos este o sursă 
de pace atunci cănd treci prin necazuri.-Învierea Domnului Isus este o sursă de 
bucurie în încercări-Învierea Domnului Isus este o sursă de putere cănd treci 
prin necazuri.-Învierea Domnului Isus este o sursă de credința atunci cănd 
treci prin încercările vieți.-Învierea Domnului Isus este o sursă de măntuire 
pentru orice om care crede.- ,, Hristos a Înviat” 

Hristos A Inviat ! 
Biserica Baptista ,,Harul” Săntana  Pastor Vasile Popescu

F L O R I I L E

Bucuria și mulțumirea pe care ne-ați adus-o de-a lungul timpului, prin 
susținerea, aprecierile și felicitările dumneavoastră, să pătrundă în casa și ini-
ma � ecăruia.  

  Conducerea Clubului C.S.U Sântana împreună cu toți antrenorii a � ecărei 
secție de sport, vă urează cu ocazia sărbătorilor Pascale, ca  lumina Învierii 
Mântuitorului, să  vă aducă numai armonie, fericire și multă iubire.

 PAȘTE FERICIT  ! ! !
Inspector C.S.U Sântana,Angela Giurgiu 

Lumina Învierii Domnului, să ne aducă tuturor: pace, dragoste,
 bunătate, iertare și multe binecuvântari de la Bunul 

Hristos a Înviat!
Preot, Liviu Pam� loiu 

Fie ca spiritul Sfant al Sarbatorilor de Paste sa va lumineze su� etele si 
casele,Dumnezeu sa va binecuvanteze 

si sa va ocroteasca.
HELL SANTANA

Director .prof CARUNTU MIRCEA
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  SÂNTĂNEANUL 

Școala 
din Comlăuș

 După primul război mondial la 
conducerea școlii din Comlăuș au 
fost:

 1. Musca Ștefan,1919-1940.
 2. Drig Pavel, 1940-1941.

 3. Ardelean Florica, 1941-1944.
 4. Listeș Gheorghe, 1944-1945, 

care o bună perioadă a îndeplinit 
funcţia de subinspector școlar.

 5. Duca Vasile, 1946
 6. Nedelcu Dumitru, 1948

 7. Riviș Ioan, 1953.  
Începând cu anul școlar 1944-

1945, datorită muncii de lămurire 
dusă de învăţători printre locuito-
rii satului, frecvenţa școlară se îm-
bunătăţește și crește numărul de 
clase. Învăţătorii care au predat în 
această perioadă sunt următorii: 
Musca Ștefan – director, Ardelean 
Grigore, Funariu Ioan, Moșu Ro-
zalia, Dalea Hortensia, Musca Iu-
liana, Dalea Cornelia, Pleniceanu 
Anghel, Drig Pavel, Drig Ghizela, 
Balint Traian, Mărcoiu M., Cheve-
rișan  Gheorghe, Ardelean Florica, 
Listes Elisabeta, Brad Ignat, Mus-
ca Aurelia, Listes Gheorghe, Elena 
Căruntu , Popa Vasile, Horga Ioan, 
Nedelcu Ioan, Dinu M., Duca A. și 
Duca L.

În 1948 intră în vigoare noua lege 
a învăţământului elaborată după 
modelul sovietic. Se des� inţea-
ză școlile particulare și confesio-
nale. Clasele I-IV (ciclul I) devin 
obligatorii. Este eliminată religia 
ca obiect de studiu în școală. Înce-
pe o perioadă în care se pune ac-
cent pe reducerea analfabetismu-
lui. Învăţământul devine gratuit și 
obligatoriu. Se construiesc școli cu 
laboratoare și cabinet; biblioteci-
le își dezvoltă fondul de carte. Co-
piii muncitorilor și ţăranilor au ac-
ces în învăţământul superior. După 
terminarea facultăţii statul asigură 
� ecărui absolvent un loc de muncă. 

În 1949 a început colectivizarea. 
Mulți dintre localnici își caută un 
loc de muncă la Arad. Cine mun-
cea în fabrică primea cartelă pen-
tru haine, lemne și alimente.    

Condiţiile materiale în care se 
desfășura procesul de învăţământ 
se pot imagina din raportul ma-
estrei Stoienescu Chira de la clasa 
I romi, scris cu creionul în 30 de-
cembrie 1948:

„Sunt înscriși 50 de copii din 
care frecventează 20, însă și aceș-
tia sunt invitaţi în � ecare diminea-
ţă să po� ească la școală, răpindu-
mi aproape o oră. Sunt toţi desculţi 
și aproape goi. Localul � ind o casă 

ţărănească, cu pământ pe jos, di-
mineaţa se toarnă apă ca să nu se 
facă praf. Fiind desculţi îngheaţă 
la picioare rugându-se mereu să le 
dau voie să se încălzească la sobă. 
Nu au cărţi, caiete, creioane, ni-
mic absolut. Am primit 17 abece-
dare și câteva caiete. În aceste ca-
iete scrie tata, mama și tot neamul 
lor la alfabetizare, plus rup foile și-
și fac ţigări. Sala � ind mică, aerul 
e imposibil de suportat căci nu au 
cu ce se spăla, nici cu ce se schim-
ba. Am apelat la toate organizaţiile 
de masă, la autorităţile din comu-
nă, fără însă nici un rezultat. Am 
chemat medicul care a împărţit la 
tot sectorul 20 kg săpun, rămânând 
ca restul să fac cum știu. Neavând 
cărţi, caiete, etc. vor rămâne tot an-
alfabeţi oricât i-aș învăţa să scrie pe 
tablă. Totodată această sală de cla-
să, va �  un focar de boli molipsi-
toare distrugând sănătatea atât a 
copiilor cât și a mea”.

În anul școlar 1948-1949 s-a în� -
inţat Organizaţia Pionierilor care 
va funcționa până la căderea comu-
nismului. Începând cu anul 1976 
copiii de grădiniţă vor �  cuprinși  
în organizaţia „Șoimii patriei”.

În anul școlar 1950-1951 școala 
funcționa cu 15 cadre didactice: 8 
învăţători și 7 profesori. În 1957 bi-
blioteca școlară avea înregistrate 
un număr de 758 de volume. Nu-
mărul acestora va crește până în 
1972 la 6.400 volume.  Cadrele di-
dactice primeau în folosință un lot 
de 0,25 ha.

Până în 1955 au predat la școală: 
Profesori: Riviș Ioan-învăţător- di-
rector; Almășan Sabin – Limba ro-
mână; Teiușan Emilia – Limba 
rusă; Listeș Gheorghe – Matemati-
că; Sima Domnica – Istorie; Balcan 
Viorica – Geogra� e; Popa Vasile 
– Știinţe Naturale; Căruntu Elena 
– Geogra� e; Riviș Livia - Desen, 
Constituţie 

  Profesori diriginţi: Listes Ghe-
orghe, Sima Domnica, Almășan 
Sabin,Teiușan Emilia

 Învăţători: Drăgan Iuliana, Dalea 
Hortensia, Căruntu Elena, Riviș Li-
via, Listeș Elisabeta, Pauciuc Aga-
� a, Stoenescu Chira, Borlan Vio-
rica, Ardelean Florica, Popa Savu, 
Scherer Ludovic, Gantner Elena.

În anul 1957 printre elevii fruntași 
s-au remarcat:  Zărna Doina (fost 
director al școlii în perioada 1988-
1998), Ilica Ioan (fostul primar al 
comunei Sântana între anii 2000-
2004), Crișan Gheorghe (director 
între anii 1975-1980 și 1984-1988), 
Colompar Anghelina și Ioanovici 
Ecaterina

Prof. Cornel Gligor

Știați că.. . Schimb de experiență în Spania și 
Portugalia a profesorilor de la 
Liceul Tehnologic Stefan Hell

În anul 2021, Liceul Tehnologic Stefan 
Hell Sântana a obținut acreditare Eras-
mus+ în domeniul formării profesio-
nale (VET) care a permis realizarea de 
proiecte Erasmus+ în străinătate, proi-
ecte care vor contribui la dezvoltarea li-
ceului și vor crește capacitatea școlii de 
a face față provocărilor care vor  apărea 
pe parcurs.

  Un prim proiect de acest fel a în-
ceput în septembrie 2021, iar primele 
activități s-au derulat în perioada 21-25 
martie 2022, când patru profesori de la 
liceul nostru, Căruntu Mircea, Honiges 
Ana, Tarce Mihaela și Creț Viorica, au 
participat în Granada – Spania și Bar-
celos – Portugalia la activități în dome-
niul formării profesionale, scopul � ind 
acela de a importa strategii, metode 
și materiale necesare dezvoltării școlii 
noastre.

  În această perioadă au fost vizitate 
două licee din Barcelos, trei din Grana-
da, precum și � rme la care fac practică 
elevii de la liceele tehnologice din zonă. 
Toate liceele vizitate au fost licee mixte, 
având clase atât de � lieră teoretică, cât 
și de � lieră tehnologică, iar în urma  
discuțiilor cu profesorii școlilor re-
spective, am constatat că în aceste două 
țări ,,la mare căutare” sunt clasele de la 
� liera tehnologică.

De asemenea, profesorii din Spania 
au con� rmat că în trecut tinerii alege-
au � liera teoretică deoarece aceasta le 
permitea să urmeze o facultate și se 
îndreptau în număr mic spre liceele 
tehnologice. Dezvoltarea economiei 
spaniole însă a dus la schimbarea tren-
dului, piața muncii cerând mai mulți 
oameni cali� cați în diferite meserii 
decât absolvenți de facultăți. Așadar, 
am a� at că în aceste țări sunt căutați 
meseriașii buni, iar elevii de la � liera 
tehnologică sunt recrutați încă de pe 
băncile școlii și astfel, în momentul în 
care termină școala sunt angajați ime-
diat.

   Dotările din acele licee sunt re-
marcabile! Elevii își desfășoară orele 
în clase dotate cu calculatoare pentru 
� ecare persoană, iar practica din școală 
se face în ateliere în care se găsesc echi-
pamente și utilaje de ultimă generație. 
Se pune un accent foarte mare pe 
pregătirea practică a elevilor, dar și pe 
creativitatea lor.

Totodată, noi, profesorii din Româ-

nia, am dorit foarte mult să a� ăm cum 
s-a desfășurat școala în pandemie în 
aceste două țări. În acea perioadă, la fel 
ca în țara noastră, școala s-a desfășurat 
atât online, atunci când situația a im-
pus-o, cât și hibrid. Diferența față de 
România a făcut-o însă faptul că elevii 
lor erau obișnuiți să folosească dispozi-
tivele electronice necesare învățării on-
line încă înainte de pandemie, la fel și 
profesorii. În momentul în care s-a tre-
cut la învățarea online, elevii din Span-
ia și Portugalia aveau deja dispozitivele 
necesare pentru a învăța. Din discuțiile 
purtate a rezultat însă faptul că totuși, 
învățarea față în față este de dorit în 
special la liceele tehnologice unde se 
face multă practică și mai puțină teorie.

    Instituțiile vizitate în Spania și Por-
tugalia au fost următoarele:

1. M.E.P. Europrojects Granada - 
https://www.mepegranada.com

2. La Huerta de Gui - https://www.la-
huertadegui.com

3. Hotel Abadia - https://www.aba-
diasuites.com

4. Liceul IES Luis Bueno Crespo - 
https://iesluisbuenocrespo.es

5. Liceul Hurtado de Mendoza - 
https://www.hurtadodemendoza.es

6. Liceul IES Politecnico Hermene-
gildo Lanz - https://www.ieshlanz.es

7.Compania Villa Work – Bracleos 
Business Center – https://vilawork.pt/

8. Liceul Escola Secundária de Bar-
celinhos https://esbarcelinhos.pt/

9. Liceul Tecnologic Gestão de Barce-
los  https://www.webout.pt/etgbarce-
los/

10. Compania Comprensa - https://
com-prensa.com/

11.Associação Intercultural Amigos 
da Mobilidade for Presentation of Por-
tuguese Educational System

12. Compania Ecosteel S.A. 
În cadrul acestui proiect, în perioada 

2-20 mai 2022, o parte din elevii clasel-
or a X-a, � liera tehnologică, vor efectua 
stagiile de pregătire practică la � rme 
din Granada, Spania, având posibili-
tatea de a acumula o experiență vastă 
în domeniu
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Cupa Prieteniei la box
Se pare că sportul la Sântana, 

arată din ce în ce mai bine și adu-
ce din ce în ce mai multe rezul-
tate!

Dacă la început C.S.U Sântana 
a fost constituit doar din fotbal 
și handbal, am pornit în forță și 
am deschis secția de judo, unde 
am obținut cele mai bune rezul-
tate, apoi dansul care a con� rmat 
la � ecare competiție, iar acum a 
venit și rândul boxului, care  ne-a 
întărit convingerea că toată mun-
ca depusă a meritat  !!!

Deși au doar două luni de pre-
gătire, o parte dintre sporti-

vii pregătiți de antrenorul Ma-
rius Petcuț, susținut de maestrul 
boxului Arădean, Ruben Sto-
ia, au avut curajul de a intra în 
Ring, la „Cupa Prieteniei”,  unde 
spre marea noastră uimire dar și 
mulțumire s-au prezentat ono-
rabil, fapt care ne dă speranță că 
într-un timp foarte scurt, vom �  
mândrii de rezultatele lor, dar în 
același  timp ne și motivează să îi 
susținem în continuare!!!

Mult succes,  tuturor și mii de 
mulțumiri, celor care îi susțin și 
pregătesc!!!

Inspector C.S.U Sântana,
Angela Giurgiu

JUDO- munca în echipă

Echipele Școlilor Gimnaziale (clase-
le  V-VIII)  din șase județe se vor între-
ce pentru a obține locul 1, loc care îi va 
trimite direct  la FAZA NAȚIONALĂ !!!

Spre marea noastră mulțumire,  după ce 
au trecut de cele trei faze, faza pe locali-
tate, faza pe  centru de localități și faza pe 
județ,  Aradul va �  reprezentat de echipa 
masculină a ciclului gimnazial a Liceulul 
Tehnologic „ȘTEFAN HELL „ SÂNTA-
NA, director  Mircea Căruntu.

La obținerea acestui frumos rezul-
tat, pe lângă contribuția vizibilă a aces-
tor sportivi minunați și dedicați, o mare 
contribuție o are  și domnul profesor de 
sport,  Joseph Honiges,  care este și an-
trenorul secției de  handbal a clubului 
sportiv „C.S. UNIREA SÂNTANA „. 

Deci o mare mândrie este și pentru 
acest club,  deoarece echipa care va în-

cerca să obțină cali� carea pentru FAZA 
NAȚIONALĂ la această competiție, este 
nu doar echipa școlii gimnaziale a LI-
CEULUI TEHNOLOGIC “ȘTEFAN 
HELL „,  ci și echipa masculină de juni-
ori  a clubului nostru, condusă de același 
domn profesor, Joseph Honiges, antre-
nor Handbal la clubul mai sus menționat 
și care de peste 30 ani, a pregătit atât 
echipe de Handbal feminin cât și mas-
culin și a reușit prin rezultatele obținute 
să facă cunoscut numele orașului Sân-
tana aducând multă mândrie, respect și 
admirație. Astfel, dorim să îl felicităm pe  
domnul profesor-antrenor Joseph Honi-
ges, pentru întreaga activitate  !

FELICITĂRI  TUTUROR  ȘI
MULT SUCCES SÂNTANA  !!!

Inspector C.S.U Sântana,
Angela Giurgiu

O l i m p i a d a  N a ț i o n a l ă
 a   s p o r t u l u i  ș c o l a r 

- f a z a  r e g i o n a l ă  -

Club Sportiv Unirea Sânta-
na - secția judo, coordonată de 
sensei Sebastian Rus, din sub-
ordinea Primăriei și a Consiliu-
lui Local a Orașului Sântana, în 
parteneriat cu Palatul Copiilor 
Arad, mai precis cu secția judo 
începători, de la Clubul Copiilor 
Sântana, coordonată de dom-
nul profesor Kunszabo Mihai, 
se vor antrena împreună, la sala 
de Judo a clubului sportiv „C.S 
UNIREA SÂNTANA” !!!

Si dacă cei doi antrenori ajutați 
de președintele secției, doamna 
Angela Giurgiu, se vor ocupa de 
pregătirea copiilor care doresc 
să practice la acest sport, care 
după cum bine știm formează și 
caractere nu doar campioni, lan-
săm un mesaj către toți părinții 

din Sântana și Caporal Alexa:
   Dragi părinți, dacă vă doriți 

un copil curajos, puternic și 
responsabil în același timp, 
trimiteți-l la judo!

Noi îi  așteptăm pe toți copii cu 
vârsta de 5 ani +, în zilele de: 

Luni, Miercuri și Vineri în-
cepând cu ora 17:00 la sala 
de Judo, din Orașul Sântana,  
situată pe str. Ghioceilor nr. 
27-29 !

Dacă în urmă cu puțin timp secția Judo 
a clubului a obținut în premieră prima 
medalie la Categoria U18 prin judoka 
Ana-Maria Tuduce, astăzi ne mândrim 
din nou cu medalia de bronz obținută de 
judoka Amelia Paven la Categoria U16 !

Chiar dacă nu a fost fericită, mai mult 
de atât a suferit foarte mult, deoarece cu 
trei meciuri câștigate și doar unul pier-
dut, a ocupat locul trei, noi suntem mân-
drii de judoka Amelia Paven, care la o ca-

tegorie mai mare decât vârstă ei, a urcat 
pe podium, obținând medalia de bronz, 
făcând cunoscut numele clubului dar și a 
orașului nostru și la această competiție!!

Capul sus Ami, ai fost pe podium, felici-
tări ai cu ce te mândri și nu uita:

Urmează CN U15 la categoria ta de vâr-
stă,  ai încredere în tine și sunt sigură că  
prima treaptă a podiumului va �  a ta !!!

Inspector C.S.U Sântana,
Angela Giurgiu

JUDO- din nou pe podium
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Ziua Internaţională a Romilor este 
sărbătorită de comunitatea internaţi-
onală, anual, la 8 aprilie, în cinstea re-
cunoașterii culturii, istoriei și drep-
turilor milioanelor de romi din toată 

lumea, dar și pentru a atrage atenţia 
asupra provocărilor de discriminare 
cu care se confruntă comunităţile de 
romi din Europa și de pretutindeni.

În orașul nostru ,, Ziua Romilor” a 
fost sărbătorită  mai restrâns având 
în vedere situația critică  de război  a 
țărilor vecine, dar ca și în alți ani în ca-

drul Școlii Gimanaziale Sântana, co-
piii de etnie romă și colegii lor, însoțiți 
de cadrele didactice au fost împreu-
nă și au sărbătorit acest eveniment. 
Aceștia au vizionat un documentar 
despre istoria romilor, au desfășurat 
activități didactice și au discutat des-
pre personalități culturale care fac 

cinste  etniei rome.
Pe această cale dorim tuturor romi-

lor  multă sănătate, fericire și  împli-
niri alături de familiile lor.  

Dumnezeu să vă binecuvinteze! O 
Del te binecuvintiltume

Referent superior – expert local pe pro-
blemele Romilor, Colompar Romana

CS Unirea Sântana- secția fotbal
Echipa de fotbal feminin  a Liceu-

lui Tehnologic „Ștefan  Hell” Sânta-
na, a câștigat faza Județeană a Olim-
piadei Naționale a sportului Școlar, 
acestea au reprezentat județul Arad 
la faza zonală a aceleași competiții 
desfășurate la Drobeta Turnu Se-
verin. Din echipa de fotbal femi-
nin fac parte următoarele sportive: 
Neag Andreea, Candale Ana Maria, 
Varvari Cristina, Buburuzan Lore-
na, Borza Ana Alina, Toth Ioana, 
Costea Valentina Amelia, Ivan Bi-

anca, Popa Denisa, Muntean Lari-
sa, Recalo Anca, Sârb Andrada.

Ne bucurăm nespus de mult ca la 
secția de fotbal pe lângă echipele 
masculine care aduc rezultate, avem 
și această echipa de fete care ne de-
monstrează că acolo unde există atât 
muncă cât și pasiune, rezultatele nu 
încetează să apară, indiferent cât de 
dur ar �   sportul practicat. Le doresc 
tuturor mult succes în activitate.

A declarat, manager fotbal,
Puia Silviu Cătălin.

 Retrospectivă
 de început de an.. 

Echipa de seniori 
 Începutul de an a venit pentru echi-

pa noastră  de seniori  cu provocarea 
atingerii obiectivului stabilit la începu-
tul sezonului competițional: cali� carea 
în playo�  și clasarea în primele patru 
echipe ale Ligii IV.

  În vacanța  competițională am reușit 
să transferăm câțiva jucători care să 
aducă un plus de valoare echipei. Ast-
fel echipa s-a întărit prin venirea lui 
Kevin Trabalka, a lui Marcel Bercu, a 
lui Florin Gâlcă dar și a juniorului Iu-
lian Dănilă. De asemenea, la nivelul 
conducerii tehnice, a fost cooptat an-
trenorul Ștefan Boroș, un antrenor tâ-
năr cu viziune modernă a jocului care 
a ales provocarea Unirea Sântana într-
un moment nu foarte ușor.

CS Beliu-CS  Unirea Sântana 0-4
  La început de  mini campionat re-

gular am întâlnit în deplasare CS Beliu, 
o echipă incomodă dar pe care printr-
un joc modern, rapid și pe contre am 
reușit să o învingem cu un scor care nu 
lasă loc de interpretări: CS Beliu-CS  

Unirea Sântana 0-4. 
CS Unirea Sântana

- Păulișana  Păuliș 2-1
A urmat un joc, zic eu decisiv, care 

putea rezolva ecuația cali� cării în 
playo�  în urma acumulării celor trei 
puncte. Meciul cu Păulișana Păuliș s-a 
disputat la Pâncota din cauza lucrărilor 
de construcție l-a stadionul din Sânta-
na. A fost un joc greu, câștigat la limi-
tă de echipa noastră, un joc cu ocazii 
mari de ambele părți și cu un penalty 
ratat de echipa noastră, dar la � nal am 
reușit să punem cele trei puncte în con-
tul nostru și să ne asigurăm prezența în 
playo� .

ACS ACB Ineu 
–CS Unirea Sântana 2-2

 O deplasare di� cilă pe terenul lideru-
lui ACS ACB Ineu, în care echipa noas-
tră a jucat fără presiunea rezultatului, 
tocmai de aceea a rezultat un joc fru-
mos cu ocazii de ambele părți. Echi-
pa noastră a condus de două ori dar 
a fost egalată, astfel că la � nal scorul a 
fost 2-2. În urma acestui rezultat lide-
rul clasamentului s-a schimbat pe pri-
mul loc urcând CS Socodor, echipă pe 
care urma să o întâlnim în ultima eta-

pă a sezonului regular.
CS  Unirea Sântana
-CS  Socodor  0-3

A fost un meci  fără istoric. Echipa 
noastră a jucat fără trei jucători titu-
lari: Martin -suspendat pentru cumul 
de cartonașe, Popa Claudiu -eliminat 
la meciul de la Ineu, Bodea Dinu -cu 
fractură la gambă. A fost un meci gre-
oi, cu multe greșeli individuale, în care 
ne-a lipsit luciditatea. În urma acestui 
rezultat echipa noastră a terminat pe 
poziția a patra în sezonul regulat, ca-
li� cându-se în playo� -ul care urmează 
să înceapă pe 16 aprilie.

  Echipele de juniori 
 La nivel de echipe de juniori, mai ales 

la juniori mari A1, au existat la începu-
tul sezonului de primăvara � uctuații 
mari în exprimarea echipei  în teren, 
obținându-se rezultate mai puțin  scon-
tate: egal la Macea - echipă pe care  am 
învins-o în tur la 9  goluri  diferență; în-
frângere la Șimand - echipă clasată sub 
noi în clasamentul juniorilor A1 seria 
B, dar și un rezultat de egalitate pe te-
ren propriu cu liderul ACS ACB Ineu. 
La echipa de Juniori  A1 se  observă în 
general diferența pe care o fac jucătorii 

care se pregătesc cu echipa mare: Koz-
ma, Pașca, Budiu, jucători care doresc 
să se pregătească pentru a putea juca 
cât mai bine și a face diferența în jo-
curi.

  Și echipele de juniori mici au înce-
put mini sezonul competițional cu an-
trenamente și meciuri în cadrul cam-
pionatelor din categoriile de vârstă din 
care fac parte. Antrenorii muncesc, 
munca se vede și cred că sunt pe dru-
mul cel bun în atingerea obiectivelor.

Activitatea fotbalistică în Sântana 
se desfășoară nu numai în cadrul CS  
Unirea Sântana sau a echipei FC Sânta-
na, ci și în cadrul Liceului  Tehnologic 
Ștefan Hell, unde echipa de fotbal fete 
de nivel liceal a câștigat faza județeană 
în cadrul Olimpiadei Naționale a Spor-
tului Școlar, cali� cându-se la faza zo-
nală desfășurată la Drobeta Turnu Se-
verin, în județul Mehedinți.

  Consider că lucrurile merg într-o  
direcție bună iar fotbalul din Sânta-
na poate progresa prin atragerea copi-
ilor și tinerilor în practicarea sportului  
rege.

A declarat, manager fotbal,
Puia Silviu Cătălin.

Ziua Rromilor
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Căsătoriile lunii MARTIE 
 2022

ROMAN ALEXANDRU DAN și  C ĂLIN RAHELA
SULTANII FLAVIUS – BOGDAN și  FARTUȘNIC RALUCA – CĂTĂLINA

NADIU COSMIN – SIMION și  IVAN CLAUDIA – NICOLETA
RĂDULESCU EUGEN și   COVACI VERONIC A

MOISE MARIUS -AMBROSIE și  LEȘAN ANA-EMANUELA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana 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 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 

0800 070 444

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

DOIȘAN ANA
CIURAR GHEORGHE

BADEA PAUL
BOZGAN TEODOR

ROȘU IOAN
ȘANTA MARIANA

MARA – SELEJAN ECA-

TERINA
PALFI ALEXANDRU 

CREȚ ZORIȚA 
BÎTE ROMAN

COTOCEA ILEANA-LENUȚA
GAUDI ROZALIA

BERLAN IOAN 
PURDA VASILE

BUDAR DOLINA
VANEA VICTOR

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

INFORMARE  privind menținerea
 valabilității certificatelor de încadrare

 în grad de handicap
Ca urmare a încetării stării de alertă la ni-

vel național, începând cu data de 09.03.2022, 
vă informăm că, în conformitate cu pre-
vederile art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de Covid - 
19: ,,Valabilitatea documentelor eliberate de 
instituțiile și autoritățile publice, precum și 
de entitățile private autorizate conform legii 
se menține pe toată perioada stării de alertă, 
precum și pentru o perioadă de 90 de zile de 
la încetarea acestei stări”.

De aceea, aducem la cunoștința persoane-
lor  cu dizabilități, aparținătorilor acestora, 
cât și reprezentanților legali faptul că, vala-
bilitatea certi� catelor de încadrare în grad 
de handicap, prelungită în baza art.4, alin.5 
din Legea nr. 55/2020, se menține până la 
data de 06.06.2022, inclusiv.

Prin urmare, persoanele care dețin certi� -
cat de încadrare în grad de handicap, a cărui 
valabilitate a fost prelungită pe perioada stă-
rii de alertă, pot demara diligențele necesare 
în scopul obținerii și depunerii documenta-
ţiei pentru reevaluarea situației socio-psiho-

medicale în vederea emiterii unui nou certi-
� cat de încadrare în grad și tip de handicap. 

Titularul certi� catului, familia sa, repre-
zentantul legal, asistentul personal sau orice 
persoană care reprezintă persoana cu han-
dicap sunt rugați să se prezinte la sediul Di-
rectiei de Asistenta Socială Sântana, str Mi-
hai Viteazu nr 24 cu certi� catul de  handicap 
în original și documentele medicale solici-
tate prin certi� cat, în vederea efectuării an-
chetei sociale, până cel mai târziu în data de 
06.05.2022. Informații suplimentare pot �  
obținute la sediul Directiei sau la numerele 
de telefon 0357100078, 0733037850.

Informăm de asemenea, faptul că cetățenii 
a� ați în plată cu certi� cate de încadrare în 
diverse grade de handicap a căror valabilita-
te este expirată, și care nu-si vor reînnoi do-
cumentele pană în data de 6 mai 2022, după 
data de 30 iunie 2022 toate plățile vor înceta.  

În speranța că aceste informații vă sunt uti-
le, vă asigurăm de întreaga disponibilitate în 
vederea soluționării cererilor dumneavoas-
tră.

DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ

Recensământul populației
Din data de 14 martie 2022, 
a început recensământul 
populației, anul acesta, 

cetățenii pot opta atât pentru
 auto-recenzare, recenzare asistată 

sau recenzare la domiciliu.
Dacă considerați că aveți nevoie de ajutor, 

puteți opta pentru RECENZARE ASISTATĂ, 
acest lucru înseamnă că trebuie să veniți 
la sediul primăriei și să aveți asupra 
dumneavoastră actul de identitate (bule-
tinul), și veți �  ajutați și îndrumați de către 
recenzori. 

Programul pentru recenzare asistată 
este  zilnic între orele 10 – 18 .

Cetățenii din Caporal Alexa, bene� ciază 
în � ecare zi de MIERCURI, de recenzare 
asistată chiar la dumneavoastră în locali-
tatea. Recenzarea asistată se va face în in-
cinta sediului asociației agricole “Spicul”, în 
intervalul orar 10:00 – 16:00.

Dacă doriți să vă AUTO-RECENZAȚI 14 
martie -15 mai, trebuie sa accesați de pe 
telefon/tabletă/calculator  site-ul www.re-
censamantromania.ro, intrati pe platforma 

auto-recenzare și completați cu atenție � ec-
are întrebare.

Bene� ciile  auto-recenzării sunt:
- vei primi de la angajator O ZI LIBERA 

PLĂTITĂ, indiferent dacă lucrezi în mediul 
public sau privat.( Se poate solicita după 7 
zile de la trimiterea formularului )

- Este o metoda rapidă și simplă.
Data de referință a recensământului este 1 

decembrie 2021, ora 000, însemnând că va 
trebui să răspunzi întrebărilor referitoare la 
locuința și familie, ce era la această data (se 
recenzează inclusiv persoane decedate după 
1 decembrie 2021; nou-născuții după 1 de-
cembrie 2021 nu vor �  recenzați);

Iar ultima opțiune este ceea de a FI CĂUTAȚI 
LA DOMICILIU ȘI RECENZAȚI DE CĂTRE RE-
CENZORII DE TEREN. 

Recenzorii de teren vor colecta datele în 
perioada 16 mai – 17 iulie 2022, aceștia vor 
avea în permanență asupra lor o legitimație 
cu datele personale pe care v-a trebui să o 
prezinte și să o aibă mereu la vedere. 

PARTICIPAREA tuturor cetățenilor l
a recensământ ESTE OBLIGATORIE!

Primăria Orașului Sântana

 luni, 25 aprilie 2022, 
deşeurile biodegradabile* 
depozitate în pubela maro

nu se vor colecta.
Ziua de recuperare a 

colectării va fi marţi, 
26 aprilie 2022

LUNI
1 Decembrie
M. Viteazu
Bicazului

M.Sadoveanu
Bobâlna
Plopului
Bucegi

Poetului
C. D. Gherea

Rodnei

Crinului
Romanţei
Crişului
Rozelor
Florilor

Tranda� rilor
Ghioceilor

Ză rândului
L. Blaga
Ze� rului

Micşunelelor

ATENȚIE !
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Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sânta-

na s-a întrunit în ședință extraordina-
ră cu convocare de îndată în data de 
16.03.2022, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotârâre privind revoca-
rea hotărârii nr. 180 din 28.10.2021 pri-
vind  aprobarea cererii de � nanțare și a 
devizului general estimativ pentru depu-
nerea la Ministerul Dezvoltării, Lucră-
rilor publice și Administraţiei a proiec-
tului privind obiectivul “Extindere reţea 
de distribuţie gaze în sat Caporal Alexa” 
-inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 
3;

2. Proiect de hotărâre  privind aproba-
rea cererii de � nanțare și a devizului ge-
neral estimativ pentru depunerea la Mi-
nisterul Dezvoltarii, Lucrărilor publice 
si Administrației a proiectului privind 
obiectivul „Alimentarea cu gaze natu-
rale a loc. Caporal alexa, Oras Sântana, 
jud. Arad” -inițiator Tomuța Daniel-So-
rin, comisia 1.

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
24.03.2022, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind modi-
� carea contractului de delegare a gesti-
unii serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare prin actul adițional nr. 17- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 
1;

2. Proiect de hotărâre privind însușirea 
și aprobarea inventarului bunurilor din 
domeniul public al Orașului Sântana, 
aferent anului 2021- inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin, comisia 1;

3. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea salariilor de baza pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din ca-
drul aparatului de specialitate al Prima-
rului Orașului Sântana- inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin, comisia 1;

4. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, de asistență și/sau reprezen-
tare pentru anul 2022- inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin, comisia 3;

5. Proiect de hotărâre privind concesi-
onarea prin licitaţie publică, a imobilu-
lui situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 
53/a, ap.4, CF NR. 303635-CL-U4 Sân-
tana, aparţinând domeniului  public al 
Orașului Sântana, județul Arad, având ca 
obiectiv  “Amenajare farmacie” - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

6. Proiect de hotărâre privind concesi-
onarea prin licitaţie publică, a imobilu-
lui situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 
53/a, ap.12, CF NR. 303635-CL-U12 Sân-
tana, aparţinând domeniului  public al 
Orașului Sântana, județul Arad, având ca 
obiectiv  “Laborator analize medicale” - 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

7. Proiect de hotărâre privind concesio-
narea prin licitaţie publică, a imobilului 

situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 53/a, 
ap.9, CF NR. 303635-CL-U23 Sântana, 
aparţinând domeniului  public al Orașu-
lui Sântana, județul Arad, având ca obiec-
tiv  “Cabinet stomatologic” - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

8. Proiect de hotărâre  privind ajustarea/
modi� carea tarifelor din contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii ser-
viciului de salubrizare al zonei 1 nr. 1603 
din 24 octombrie 2017, emisa de către 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICES SA- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

9. Proiect de hotărâre privind apro-
barea planului de acțiune al Direcției 
de Asistență Socială pentru  anul 2022- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 2

10. Diverse
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
”Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022” al  SC PREST COM Sântana PAVAJ 
SRL- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, co-
misia 1.

2. Proiect de hotârâre privind acorda-
rea unui mandat special reprezentan-
tului consiliului local al Orașului Sân-
tana în adunarea generală a Asociaţilor 
Asociației de dezvoltare intercomunita-
ră de transport public Arad privind mo-
di� carea statutului asociației de dezvol-
tare intercomunitară de Transport Public 
Arad- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, co-
misia 1.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
anulării C.F.-ului nr. 316724 cu nr. Cad. 
316724 întabulat eronat pe Oraș Sânta-
na prin programul Național de Cadas-
tru și Carte Funciară al Orașului Sântana- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 3.

4. Proiect de hotărâre privind modi� ca-
rea studiului de oportunitate privind con-
cesionarea prin licitație publică a  imobi-
lului situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 
73 ap. 3 C.F. 303941-CL-U3, aprobat prin 
Hotărârea nr. 22 din 28.02.2022- inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

5. Proiect de hotârâre privind concesio-
narea prin licitaţie publică a  imobilului si-
tuat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 73 ap. 
3 CF 303941-CL-U3 Sântana, aparţinând 
domeniului  public al  Orașului Sântana, 
judetul Arad, având ca obiectiv  “Activități 
comerciale și servicii” - inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin, comisia 1

6. Proiect de hotârâre privind  aloca-
rea unei sume din bugetul local în vede-
rea acordării unui  ajutor de urgență pen-
tru doamna Corbei Gabriela, domiciliată 
în Orașul Sântana, Sat Caporal Alexa str.
Petru Precup, nr. 33, jud. Arad și pentru 
doamna Cozonac Reghina, domiciliată 
în Orașul Sântana, Sat Caporal Alexa str.
Petru Precup, nr. 35, jud. Arad- inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1

Primăria Orașului Sântana

SVSU Sântana atenționează
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se 

execută cu respectarea următoarelor prevederi
•condiţii meteorologice fără vânt;
•colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în 

cantităţi astfel încât arderea să poată �  controlată;
•executarea arderii în zone care să permită propagarea focului 

la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, 
de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele 
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

•curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fi ecărei grămezi pe o 
distanţă de 5 m;

•desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
•asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventu-

alelor incendii;
•supravegherea permanentă a arderii;
•stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
•interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

ARDEREA MIRIŞTII SE FACE CU RESPECTAREA 
URMĂTOARELOR PREVEDERI GENERALE

•condiţii meteorologice fără vânt;
•parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii 

arate;
•izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, 

culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea 
de fâşii arate;

•desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
•asigurarea până la fi nalizarea arderii a personalului de supra-

veghere şi stingere a eventualelor incendii;
•asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a 

substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
•asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, 

a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a 
personalului de deservire;

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea 
de sus a pantei

MARE ATENȚIE !
Arderea miriştii, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor veg-
etale se execută numai după 
obţinerea permisului de lucru 
cu focul, conform prevederilor 
Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor, apro-
bate prin Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 
163/2007.

Utilizarea focului deschis in 
locuri cu pericol de incendiu si 
pe timp de vânt este interzisă; 

Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor si a altor 
materiale combustibile se face 
in locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregătite, cu luarea 
masurilor ce se impun pentru 

împiedicarea propagării focului 
la vecinătăți, asigurându-se su-
pravegherea permanenta a ard-
erii, precum si stingerea jarului 
după terminarea activității.

Arderea miriștilor se face nu-
mai după luarea masurilor ce 
se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăți, 
asigurându-se supravegherea 
permanenta a arderii

ARDEREA RESTURILOR VEGETALE 
ȘI A VEGETAȚIEI USCATE

 FĂRĂ ASIGURAREA SAPRAVEGHERII
 ȘI LUAREA MĂSURILOR 

PENTRU ÎMPIEDICAREA PROPAGĂRII FOCULUI 
LA VECINĂTĂȚI 

SE SANCȚIONEAZĂ CONTRAVENȚIONAL 
CU AMENDĂ

 DE LA 1000 LA 2500 LEI.
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Locuinte colective si Parcul Europa

Obiectivul general al proiectului este 
creșterea calității vieții sociale și cultu-
rale a populației din Sântana, prin re-
alizarea de locuințe sociale care vor �  
situate pe str. Unirii, și amenajarea par-
cului Europa. Ambele proiecte vizează 
îmbunătățirea calității vieții populației 
în orașele mici și mijlocii din Româ-
nia. Obiectivele speci� ce ale proiectului 
sunt: extinderea de spații verzi construi-
te pe o suprafață de 14770 mp, creșterea 
bene� ciarilor direcți ai spațiilor publice 
urbane modernizate/reabilitate, bene� -
ciarii infrasrucuturii sociale construite/
dotate obiect al proiectului ( număr de 
persoane – 100 ) și clădiri cu funcții so-
ciale construite ( număr de 3 blocuri).

În total vor �  48 de apartamente, un 
bloc va avea 16 apartamente dintre care 
15 vor �  cu 2 camere, iar restul cu o ca-
meră. Regim înălțime bloc P + 3E, cu 50 
locuri de parcare și un loc de joacă pen-

tru copii. 
Acest proiect răspunde în totalitate ne-

voilor de dezvoltare a Orașului Sânta-
na prin îmbunătățirea accesibilității, 
atractivității și calității mediului urban, 
dezvoltarea posibilităților de petrecere a 
timpului liber, îmbunătățirea condițiilor 
de locuire pentru grupurile vulnerabile. 

Astfel, lucrările au fost deja demara-
te pentru realizarea locuințelor cât și 
pentru realizarea parcului Europa, iar 
persoanele care doresc să depună ce-
rere pentru posiblitatea primirii unei 
locuințe, o pot face până la � nalizarea 
proiectului, în incinta primăriei la com-
partiment – REGISTRATURĂ – având 
asupra lor actul de identitate. Condițiile 
care trebuie îndeplinite și modul de re-
partizare a locuințelor, se va decide de 
către Consiliul Local Sântana și va �  co-
municat cetățenilor. 

Primăria Orașului Sântana

Din activitatea PREST COM

Societatea de gospodărire a� ată sub au-
toritatea Consiliului Local Sântana a re-
alizat în luna aprilie următoarele lucrări:

-Lucrări de renovare și anvelopare bi-
blioteca Orașului Sântana.

-Lucrări de reparații trotuare pe plato-

ul din fața Bisericii Catolice Sântana și 
treceri pietonale str. Ghioceilor cu str. 
Muncii.

-Lucrări de renovare  la sala de clasă  a 
Liceului Tehnologic “Ștefan Hell”.

Primăria Orașului Sântana
O nouă acțiune de voluntariat

Vreau un oraș curat – ediția a II-a
Finalul lunii martie a fost marcat în orașul nostru de o 

acțiune de voluntariat organizată de Primăria Sântana și 
Hammerer Aluminium Industries Sântana, în partene-
riat cu Liceul Tehnologic Stefan Hell, Școala Gimnazi-
ala Sfânta Ana și Școala Gimnazială Sântana.  
Acțiunea, desfășurată în perioada 24 – 28 martie 2022, 
a vizat strângerea deșeurilor aruncate pe câmpurile de 
la periferia orașului Sântana și a satului Caporal Ale-
xa, precum și conștientizarea importanței depozitării co-

respunzătoare a deșeurilor pe care le generăm  zilnic.                                                                                                                                          
 În cele trei zile ale acțiunii, cei 226 de voluntari, elevi și 
profesori, au reușit să colecteze peste 200 de saci cu deșeuri, 
lăsând în urma lor un mediu înconjurător mai curat.                                                                                                                                           
  Dorim să le mulțumim elevilor și profesorilor pentru 
implicarea directă în desfășurarea acestei acțiuni și nu în 
ultimul rând, societății HAMMMERER ALUMINIUM 
INDUSTRIES SÂNTANA pentru sponsorizarea campa-
niei

Primăria Orașului Sântana


