Nr.100
ANUL 2020

AUGUST

Primar
Daniel Tomuța
Pe toată perioada mandatelor mele de primar, ușa de la Primărie a fost deschisă pentru orice cerință a cetățenilor, iar în acești
ani am încercat, în limita posibilitățăilor
legale să ajut, cu ce pot, pe oricare cetățean
care a venit la Primărie.
Nu am avut interese de natură economică și
am fost mereu garantul asigurării drepturilor
dumneavoastră, ale cetățenilor din Sântana și
Caporal Alexa, muncind zi de zi pentru administrarea corectă a orașului, prin implicare
și cu respectarea întocmai a cerințelor legale.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o când m-ați ales primar și
sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit
în toată această perioadă.
Consider că în timpul mandatelor mele de
primar am progresat mult, nu atât de repede sau de mult cum mi-aș fi dorit, dar,
totuși, vedem că lucrurile merg în direcția
dorită de noi toți și an de an s-a reușit implementarea în Sântana și Caporal Alexa
unor proiecte necesare pentru creșterea
condițiilor de trai, ceea ce ne dă speranță
de mai bine pentru viitor.
Afirm aceste lucruri atât ca cetățean, cât și
ca primar, asumându-mi atât reușitele, cât
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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa
și nereușitele.
Știm cu toții că, oricât ne-am strădui, nu
putem realiza întotdeauna tot ceea ce ne-am
propus. Sunt mulți factori care influențează
acest lucru iar cei mai mulți dintre aceștia
sunt independenți de voința vreunuia dintre noi. Ceea ce pot afirma cu certitudine
însă, este că, niciodată nu am lăsat lucrurile
pe jumătate realizate, niciodată nu m-am
oprit la jumătatea drumului și vă asigur că
nu o voi face nici de acum înainte.
Întotdeauna când, împreună cu echipa mea, am realizat un proiect important
pentru comunitate, v-am împărtășit acest
lucru, la fel cum am procedat și când nu
am reușit în totalitate ceea ce ne-am propus
deoarece eu consider că, numai prin corectitudine și transparență, printr-un dialog
onest putem progresa.
Astfel voi privi administrarea orașului și satului aparținător în următorii ani, cu sinceritate și corectitudine, punând pe prim plan
interesele comunității noastre locale și nu cele
politice, căutând să colaborez cât mai bine cu
angajații Primăriei, cu Consiliul Local, cu celelate instituții publice și cu cetățenii din Sântana și Caporal Alexa.
Pentru a putea merge în continuare pe calea cea bună a modernizării orașului, trebuie să avem stabilitate administrativă!
Este o cerință obligatorie pentru asigurarea unei evoluții bune a orașului nostru,
motiv pentru care și candidez pentru un
nou mandat de primar.
Sper să am sprijinul cetățenilor
din Sântana și Caporal Alexa
pentru a continua împreună
lucrările de modernizare
Primar Daniel Tomuța

17 proiecte
europene şi guvernamentale
au fost câştigate pentru
comunitatea locală

- Reabilitarea imobilului Liceului Tehnologic Sântana
- Înﬁinţarea fabricii de pavele şi dotarea ei cu utilaje
- Modernizarea străzilor în orașul Sântana
- Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare în Sântana
- Construirea bazei sportive tip 1 de pe strada Mihai Viteazul
din orașul Sântana, prin CNI
- Reabilitarea și modernizarea Școlii Generale ,,Sfânta Ana”
clădirea de pe str. Ghioceilor nr. 29-31
- Reabilitarea și modernizarea Școlii ,,Sfânta Ana” clădirea
de pe str. Muncii nr. 56
- Extinderea Şcolii Gimnaziale cu sală de sport, clădirea de
pe str. T. Vladimirescu nr. 25
- Reabilitarea Şcolii Gimnaziale ,,Sfanta Ana” cu clasele
I-IV clădirea de pe str. Unirii nr. 3C arondată Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell” Sântana
- Dotarea căminului cultural din Sântana cu aparatură IT în
cadrul proiectului transfrontalier România-Ungaria
- Amenajarea terenului de sport multifuncţional de pe strada Dunării
- Creşterea eﬁcienţei energetice la clădirile rezidenţiale (blocurile din centru)
- Amenajarea pistelor pentru biciclete
- Restaurarea Urbarialhaus (fostul gimnaziu) şi adaptarea ei
la nevoile culturale ale comunităţii
- Realizarea de locuinţe colective sociale, pe str. Unirii.
Amenjarea parcului ,,Europa”
- Întabulare gratuită terenuri extravilane prin programul
național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT-uri pentru sectoare cadastrale
- Construirea Casei de cultură
Sunt obiective importante care au fost construite,
sau care vor ﬁ construite din fonduri externe,
neﬁind cheltuiţi bani din bugetul local.

Dez voltarea infrastructurii sportive progresează lună de lună
TEREN DE SPORT
MULTIFUNCȚIONAL

În lipsa competițiilor sportive care ne-au adus
campionii anilor trecuți, marele câștigător de
anul acesta a fost infrastructura pentru sport.
Construcția și modernizarea bazelor sportive
din oraș este un obiectiv important al actualei
administrații pentru creșterea și îmbunătăţirea nivelului de trai și a stării de sănătate a cetăţenilor.
Cea mai valoroasă investiție, cu impact major
inclusiv în sistemul educațional, este construcția
sălii de sport de la școala din Comlăuș, de pe
strada T Vladimirescu. Costul total al proiectului se ridică la suma de 3.451.789,45 lei cu TVA,
din care 2.588.085 lei din fonduri asigurate de
M.D.R.A.P. și 863.794,75 lei din bugetul local al
orașului Sântana.

În cealaltă parte a orașului, pe strada Dunării,
se construiește un teren de sport multifuncțional
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020, teren în valoare de 232.925,00 lei.
A treia pe lista reușitelor de anul acesta, este renovarea sălii de antrenament pentru practicarea
judo-ului, ramură sportivă cu rezultate foarte
bune pe plan național și internațional.
Nou înființata secție de dans sportiv a clubului
Unirea Sântana beneficiază și ea de o nouă sală
pentru pregătire în clădirea de pe pe strada Ghioceilor 31, sală recent renovată și amenajată pentru
acest scop.
Unul dintre marile proiectele pentru care primăria se afla de mai mulți ani în căutare de fonduri,
îl reprezintă refacerea și modernizarea actualului
stadion. Anul acesta administrația locală a reușit
să atingă acest obiectiv. În cadrul unui proiect
finanțat de Compania Națională de Investiții, cu
valoarea de 6.683.519 lei cu TVA inclus, se va reface suprafața de joc, se vor construi tribune pentru
500 de spectatori, un teren multifunctional pentru
handbal, baschet, volei si tenis, se vor construi noi
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vestiare și altele, toate necesare unei baze sportive
moderne care să asigure condițiile optime de pregătire și competiție.
Deși este poate prematur să anunțăm, cu ocazia ultimei vizite la sediul guvernului, primarul orașului, domnul Daniel Tomuța, a reușit să
“smulgă” de la CNI promisiunea construirii unui
bazin didactic acoperit pentru înot.

TEREN SINTETIC

SALĂ SPORT COMĂUȘ
ÎN LUCRU
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Trebuie să continuăm modernizarea oraşului.
Avem multe proiecte câştigate dintre care unele sunt finalizate,
unele sunt în lucru, iar altele sunt depuse pentru finanţare.
Primar Daniel Tomuța
Prezentarea Bilanțului
Lucrările avansează la școala din Comlăuș
Clădirea școlară de pe strada T. Vladimi- de canalizare și de alimentare cu curent.
ANII 2016- 2020
rescu este în reparații capitale.
Lucrările avansează în ritm susținut și la
După finalizarea lucrărilor de reparații ex- sala de sport aferentă școlii din Comlăuș.
Amenajare parcare
terioare și izolare termică, s-a trecut la faza
De la ultima informare publică au fost
pe str. Ștefan Augustin Doinaș,
următoare a lucrărilor.
montate panourile tip sandwich pe șarpante
Se refac sălile de clasă și spațiile interioaCaporal Alexa
re, s-au turnat șapele de egalizare și se mon- și pe închiderile exterioare. Concomitent, la
tează tavanele cu rezistență la incendiu. În anexe, s-a realizat izolarea termică și urmeaacelași timp s-au refăcut instalațiile de apă, ză montarea ferestrelor.

A început construcția casei de cultură
articula primele două module ca
element „balama”.
Suprafața construită este
de 1.219 mp, iar durata de
execuție va fi de 2 ani.
Construcția clădirii va costa 4.228.235,92 lei cu TVA
Proiectul a demarat sub de- informare, săli activități (cer- si este finanțată de Companumirea: „Construire și dotare curi), birou administrativ, nia Națională de Investiții.
centru cultural”. Clădirea va fi spațiu bibliotecă – mediatecă, Primăria Orașului Sântana
va suporta doar costurile
amplasată pe platoul din stân- spațiu muzeu local.
ga primăriei și va fi alcătuită - Al treilea modul P+3 cuprin- branșamentelor, care sunt
din trei module :
de nodul de circulație verticală și estimate la 30.762,61 lei cu
- Un prim modul P+1, care grupuri sanitare pentru modu- TVA, iar după finalizarea congrupează sala de 250 locuri, lele unu și doi dar are și rolul de a structiei, costurile cu amenajarea terenului.
foaier și anexe, depozit mobilier, cabină tehnică, spațiu
tehnic, oficiu, supantă foaier.
- Al doilea modul P+1 cuprinde spaţiile cu activităţi
liniștite, sală de conferințe,
spațiu expoziții, centru de

Investiții în școli și grădinițe

Echipa de constructori a
consiliului local a reparat
acoperișul grădiniței din Caporal Alexa.
S-au schimbat leațurile, iar
vechea învelitoare din plăci
bituminoase a fost înlocuită
cu țiglă.
Totodată s-au realizat luSÂNTĂNEANUL

crările de reabilitare a corpului de clădire de pe str.
Ghioceilor nr. 29-31.
La exterior s-au consolidat
fundațiile, pereții și șarpanta
clădirii, înlocuirea țiglei, reabilitarea termică, refacerea finisajelor, refacerea trotuarului
exterior, înlocuirea tâmplariei
degradate și construirea unei
rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
La interior s-a trecut la înlocuirea pardoselii existente, refacere finisaje, recompartimentare săli de clasă
și grupuri sanitare pentru a

corespunde standardelor actuale, proiectul cuprinzând
și schimbarea sistemului de
încălzire (sobe) cu un sistem
pe bază de centrală termică și
calorifere.
Valoarea proiectului a fost
de 1.603. 253,00 lei

Parcarea este amplasată în
zona centrală a localității și
va deservi atât biserica ortodoxă din localitate cât și
școala gimnazială. Parcarea
are o suprafață de 194 mp si
va asigura 15 locuri de parcare.

Parcarea amenajată
la Școala ”Sf. Ana”

În spațiul de parcare, cu o suprafață de
280 mp pavaj, sunt amenajate 24 de locuri
de parcare, perpendicular pe carosabilul
străzii, ﬁecare loc având dimensiunea de
5,00x 2,50 m. De o parte și de alta a străzii sunt amplasate două alveole pentru
oprirea mașinilor, una în suprafață de 63,5
mp, iar cealaltă de 33,3 mp.

Dotare din
fonduri europene
Implementarea proiectului transfrontalier în care sunt implicate primăriile din
localitățile Sântana-Nădlac-Elek-Doboz a
ajuns în faza de dotare cu echipament de sonorizare a căminului cultural din Satul Nou.
Valoarea echipamentelor se ridică
la suma de 133.228 lei.

Parcare amenajatăla
grădinița nouă

Noua grădiniță de pe str. Rozelor beneﬁciază de o parcare
cu o suprafață de 311 mp si 23
locuri de parcare. Proiectul a
cuprins și un acces pietonal la
intrarea în curtea grădiniței.
De aceasta parcare beneﬁciază atât Biserica Penticostală

aﬂată peste drum, cât și spitalul din apropiere.

300 de noi locuri de parcare
amenajate

În perioada 2012-2020 domeniul public al orașului Sântana s-a îmbogățit cu peste
300 de noi locuri de parcare.
Cele mai importante sunt: la
Liceul Tehnologic- 57 de locuri, EKR- 42 de locuri, cimi-

tirul din Caporal Alexa- 40 de
locuri, școala și grădinița din
Comlăuș- 35 de locuri.
Cu câteva excepții, toate
instituțiile publice de pe raza
orașului beneﬁciază de spații
noi de parcare.
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Toate şcolile au fost reabilitate sau sunt în curs de
reabilitare. Urmează ca de anul viitor
să ne îndreptăm atenţia spre dotarea acestora
cu resurse educaţionale de ultimă generaţie
Primar
Primar Daniel Tomuța
Daniel Tomuța
A u f os t rea bilit at e t oat e
Prezentarea Bilanțului
l e gă t u ri l e ru t i er e ale or aș ului
ANII 2016- 2020
Este de apreciat faptul că prin implicarea
CJ Arad au fost reabilitate în ultimii ani druS-au realizat kilometri
murile județene între Zimand-Sântana și
de noi trotuare
Sântana-Pâncota, iar anul acesta șoseaua ce
leagă orașul nostru de comuna Olari.
în Sântana și Caporal Alexa
Tot în acest an s-a turnat un nou covor asfaltic pe drumul județean Sântana-Curtici până la intersecția cu drumul național.
Dacă se adaugă și lucrările de modernizare
ale drumului Caporal Alexa-Olari-Sânmartin, aﬂate în plină desfășurare, domnul Iustin Cionca are dreptate: Sântana este înconjurată de asfalt nou dinspre toate intrările în
oraș.

S-a construit o capelă și în Caporal Alexa
Construcția capelei din Capoal Alexa a fost
rezultatul unei investiții a administrației locale, fiind concepută pentru a servi comunității
din localitate, care acum dispune de o capelă funerară modernă, conform specificațiilor
tehnice solicitate.
Construcția capelei a făcut parte din programul investițional cuprins în strategia de
dezvoltare locală, tot în mandatele primarului Daniel Tomuța reușindu-se și darea

în funcțiune a capelei din Sântana, parohia
Comlăuș, amblele investiții fiind necesare și
utile comunităților locale.

Cabinet stomatologic şcolar

Sântana și a localității Caporal Alexa.
Scopul cabinetului a fost acela de a face
educaţie sanitară, de a face prevenţie şi de a
oferi unele tratamente stomatologice, acordând consultaţii şi lecţii de igienă. Toate tratamentele efectuate elevilor se fac doar cu
acordul părinţilor.
Cabinetul stomatologic şcolar este unul dintre puţinele cabinete şcolare stomatologice de
Cabinetul stomatologic şcolar este funcţio- pe raza judeţului Arad.
nal din anul şcolar 2017, acesta ﬁind dotat şi
funcţionând în conformitate cu normele DSP.
Cabinetul este în totalitate nou ﬁind dotat cu
materiale şi aparate de calitate superioară.
De servicii gratuite în cadrul cabinetului
stomatologic beneﬁciază toţi elevii din toate
structurile de învăţământ de pe raza oraşului

S-a derulat un amplu program de reabilitare și amenajare de trotuare, prin care
kilometri de trotuare au fost
amenajați în oraș: trotuarul
de pe strada Horea și legătura cu strada Bradului, pe
strada Trandafirilor, pe strada Viorelelor cu intrare de pe
strada Ghioceilor, pe strada
Bucegi, pe strada Bicazului, porțiunea dintre străzile
M. Eminescu și Bistriței, pe
străzile M. Eminescu, Muncii, tronsonul de la căminul
cultural din Comlăuș până la
strada I.L. Caragiale, inclusiv
o porțiune în jurul bisericii,
la spital și parcarea de la biserica din Satul Nou, pe străzile
1 Decembrie, Oituz, Lalelelor, I. L. Caragiale, A. Vlaicu,
pe strada Teiului, pe străzile
Rodnei, Mărășești, pe strada
Unirii, pe strada Mihai Viteazul, lângă sediul social al primăriei și pe partea stângă a
drumului județean ce duce la
Curtici, până la intersecția cu
strada Bistriței, au fost refă-

cute trotuarele în intersecția
străzilor Aradului cu Rozelor,
legătura dintre stradaVânătorilor și 1 Mai, a fost refăcută
prin pavare suprafața de 223
mp din jurul bisericii ortodoxe Comlăuș, Oituz 79 colt
cu Trandafirilor, străzile Păcii,
Câmpului, și lista ar putea
continua.

Dispensarul din Comlăuș
a fost renovat

Grupul sanitar de la dispen- ușilor și a geamurilor, placare cu
sarul din Comlăuș a fost mo- gresie și faianță, zugrăveală.
dernizat.
Printre lucrările făcute se numără: recompartimentarea, schimbarea instalației de alimentare
cu apă, racordarea la canalizare,
înlocuirea obiectelor sanitare, a

În paralel s-a avut în vedere și reabilitarea trotuarelor în două
din zonele cele ”mai vizibile” ale orașului: centrul civic și parcul Katharina Ackermann.
SÂNTĂNEANUL
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Peste 90% din infrastructura rutieră şi de canalizare a fost modernizată.
În perioada imediat următoare procentul va creşte la 100%.
Primar Daniel Tomuța

Prezentarea Bilanțului
ANII 2016-2020
La străzile asfaltate
s-au amenajat acostamentele

În anii 2016-2017 s-a turnat stratul 2, de uzură
și s-au amenajat acostamentele la străzile asfaltate prin PNDL I - 8,1 km străzi asfaltate
lucrările au fost oprite în primăvara lui 2015, ultima plată, 500 000 de lei, fiind făcută
la sfârșitul anului 2015, cu o
întârziere de șase luni de la
emiterea facturilor.
În 2016 s-a turnat stratul
2 de asfalt pe străzile
asfaltate prin PNDL

În anul 2013, Primăria a depus la guvern și a reușit să
obțină finanțarea pentru un
proiect de asfaltare a 8,1 km
de străzi orășenești, în valoare de cinci milioane de lei
(50 de miliarde în vechii lei).
În anul următor programul
a demarat prin turnarea primului strat de asfalt.
După cum se știe, din cauza întârzierilor de finanțare

Paltinisului
Teiului
T Vladimirescu
Pacii
1Decembrie
pana la Zefirului
Caprioarei
Campului
Bistritei
Aradului
I L Caragiale
N Balcescu
Bicazulu

Procesul de modernizare al
străzilor a cuprins și realizarea acostamentelor.
În funcție de tipul proiectului și de sursa de ﬁnanțare
construcția acestora a fost
puțin diferită.
Pe străzile construite din bugetul local acostamentele au

În anii 2016-2020 s-au asfaltat
39 km din buget local și 5 km prin PNDL
Lucrările de asfaltare cuprind străzile:

A. Vlaicu
Aradului
Banatului
Bistriței
Câmpului
Căprioarei
G. Cosbuc
I. L. Caragiale
M. Sadoveanu
M. Viteazul
N. Bălcescu
Prunului
Rozelor
Someșului
St. A. Doinaș
T. Vladimirescu
Trandafirilor
Viorelelor
8 Martie
A. Vlaicu - tronson
V. Alecsandri
Legătura AlecsandriSomesului
Bălcescu - tronson
Bucegi
Bujorului
Crișului

Dunării
Făgărașului
Grivitei - tronson
I. L. Caragiale - tronson
Libertății
Mărășesti
Micșunelelor
Mureșului
Oituz
Păcii - tronson
Poetului
T. Vladimirescu - tronson
Zefirului - tronson
Bicazului
Libertății
Micșunelelor
I. Slavici
Vasile Goldiș
Caporal Alexa
Ciocarliei
Graului
Horea
L.Rosu
M.Sadoveanu
M Viteazul
Primaverii
Vânătorii

fost realizate din piatră spartă cu granulație mică, iar pe
străzile cuprinse în programul
PNDL-cu două straturi de asfalt- acostamentele au la bază
un strat de balast pietros peste care s-a așternut al doilea
strat, format din piatră spartă.

Reparații asfaltice

de pe celelalte străzi.
În același timp, Consiliul
Județean Arad a realizat lucrările de reabilitare a drumului județean 791, ce leagă
Sântana de comuna Zimand.

S-au realizat multiple lucrări
de întreținere și reparații a
străzilor din oraș.
Intervențiile au vizat în principal cele două drumuri județene
ce tranzitează orașul, dar și porțiunile de carosabil deteriorat

Marcajele rutiere realizate
Pe raza orașului au fost executate și lucrări de refacere a
marcajelor rutiere.
Acestea au constat în vopsirea bordurilor și refacerea
trecerilor de pietoni.
Totodată, la străzile asfaltate, pe lângă marcaje s-au
montat și semne de circulație.

SÂNTĂNEANUL
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Pentru administrarea eﬁcientă a domeniului public
gospodăria comunală a fost dotată cu utilaje şi
echipamente: două buldoexcavatoare, un tractor cu
remorcă, o nacelă PRB, un microbuz, două autoutilitare,
un buldozer cu şenile, două maşini de pompieri.
Primar
Primar Daniel Tomuța
Daniel Tomuța
Prezentarea Bilanțului
A fost reabilitat corpul III al Liceului
Liceul Tehnologic ”Stefan Hell” a devenit firmei Primvest, subordonată Consiliului
ANII 2016-2020

o unitate de învățământ tot mai modernă.
Local Sântana.
În 2013 a fost reabilitat termic corpul
central, în 2015, în cadrul unui proiect cu
finanțare europeană, a fost reabilitat total
corpul în care funcționa mai demult internatul, iar în 2016 s-a lucrat la refacerea
fațadei celui de-al treilea corp de clădire, ce
adăpostește sala de festivități și cantina.
Lucrările au fost efectuate de către echipa

Mobilier școlar nou

O veste bună pentru Liceul Tehnologic „Stefan Hell”.
A sosit primul transport cu
mobilier școlar pentru clădirea de pe strada Ghioceilor.
Prin reabilitarea complexă pe
care a suferit-o, această clădire a devenit echivalentul unei
construcții școlare noi din care

elevii și profesorii nu vor mai
recunoaște nimic. S-a executat consolidarea întregii clădiri de la fundație la acoperiș,
recompartimentarea sălilor de
clasă și a grupurilor sanitare,
refacerea tencuielilor interioare și exterioare, înlocuirea
ușilor și ferestrelor, schimba-

Parcare și trotuare amenajate
în zona blocurilor ANL

Una dintre cele mai intens
circulate zone din oraș a fost
modernizată. Este vorba de
spațiul central al orașului, de
pe strada M. Viteazul, din vecinătatea blocului ANL. Lucrările de amenajare a trotuarelor și a parcărilor au fost
întârziate ani de zile din diverse motive. În 2016 a fost
depășită și ultima piedică:
strada a fost asfaltată. Drept
refăcute
rea podelelor, înlocuirea mo- urmare, au fost
porțiunile deteriorate din vebilierului etc.
Școala va ﬁ pregătită în cele chiul pavaj, a fost înlăturat
trotuarul din beton și s-au exmai bune condiții pentru deschiderea anului școlar.

Multiple podețe amenajate

Lucrări de întreținere și reparații
Primvest Consult, firma al
cărei actionar majoritar este
consiliul local al orașului, a
efectuat o serie de lucrări de
reparații si igienizări la câteva dintre clădirile aflate în
patrimoniul public. Astfel,
în sala de sport s-au efectuat
lucrări de spălare a peretilor
si tavanului, zugrăveli interioare și reparatii la instalatiile
sanitare. S-au schimbat plasele de protectie, plasele de
la porti si au fost revopsite
tribunele. La caminul cultu-

tins spațiile pentru parcare. În
același timp a fost realizat și
sistemul pentru drenarea apelor de ploaie.

ral s-au facut reparatii la tavan și s-a zugrăvit, iar la cabinetul stomatologic de la
Școala Gimnaziala “Sf. Ana”
s-a procedat la o recompartimentare conform ultimelor
norme și s-au definitivat lucrările de igienizare.

Parcare pavată la Biserica
Penticostală Filadelfia
Parcare pavată la Liceu

are o suprafată de aproape
300 metri pătrati și a fost realizată din pavele produse la
fabrica din Caporal Alexa.
Parcarea de la Liceu a fost
realizată tot cu pavele, cu o
suprafață de 772 m2 și oferă
57 de locuri pentru parcarea
autoturismelor.

Buldoexcavator
nou
pentru oraș

Manifestări culturale de anvergură

Pe lângă Orașul Sântana a fost sărbătorit și satul Caporal Alexa
Au fost finalizate lucrările de construcție a parcării
din faţa Bisericii Penticostale Filadelfia. După parcarea
de la Liceul Tehnologic, a
fost a doua parcare dată în
folosință în 2016. Parcarea
SÂNTĂNEANUL
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Au fost sprijinite activitățile culturale, artistice și sportive.
S-a sărbătorit în fiecare an ziua orașului, a satului Caporal Alexa și
ziua recoltei. Sărbătorile tradiţionale germane
Maibaum, Kirchweih au beneficiat de toată atenţia cuvenită.
De 1 Iunie copiii au avut ocazia să se plimbe prin oraș cu trenulețul.
Primar Daniel Tomuța

A fost construită noua grădiniță
La începutul semestrul doi al anului școlar
2017-2018, a fost dată în folosință grădinița
cea nouă de pe strada Muncii, de lângă
spital. Este cea mai mare și mai modernă
grădiniță construită în județul Arad și cea
mai mare din cadrul programului național
cu finanțare prin Banca Mondială.
Investiția a costat aproape un milion de
euro. Construcția grădiniței a fost gata
încă din vara anului trecut, însă racordarea la utilități și obținerea avizelor de
funcționare a durat aproape la fel de mult
ca și construcția.

Extindere parcare pe str. Ion Creangă

Prin extinderea parcării de pe str. Ion Creangă, care
deservește Biserica Ortodoxă din Satul Nou, s-au creat
noi locuri de parcare, dar va ﬁ amenajat și accesul la intrarea în parcul de lângă biserică, în care este amenajat
un loc de joacă pentru copii. Este prevăzută și amplasarea a două treceri de pietoni pentru a crește nivelul de
siguranță pentru locuitori și copii.

Prezentarea Bilanțului
ANII 2016-2020

Gardul
Căminului
Cultural din
Caporal Alexa
a fost refăcut
A fost
refăcut
acoperișul
Bisericii
Catolice
Sântana

Antene wireless în Sântana
Internet gratuit

Rețeaua a fost modernizată
și extinsă. Viteza de transfer
a datelor a crescut. Cele 15
antene au fost montate pe întreaga suprafață a orașului,
inclusiv în Caporal Alexa,
cu precădere în punctele de
interes major: gară, parcuri,
stații de autobuz și școli. Prin
intermediul lor se pot conecta la internet o mare parte din
A fost un proiect extrem de podelelor, înlocuirea mobili- locuitorii orașului. Cei care
doresc să folosească această
laborios în valoare de 1.603. erului etc.
reţea nu trebuie să platească
253 lei care presupune contaxe lunare, ci doar să aibă
solidarea întregii clădiri, de la
în dotare un echipament care
fundație la acoperiș, recomsă permită acest lucru. Conepartimentarea sălilor de clasă
xiunea se poate realiza prin
și a grupurilor sanitare, refatelefon mobil, laptop, notecerea tencuielilor interioare și
book sau desktop, fără user
exterioare, înlocuirea ușilor și
sau parolă. Pe infrastructura
ferestrelor vechi, schimbarea
de date existentă, s-au conectat și camerele de supraveghere.
Copiii din zona cea mai defavoriza- Cele 15 locații ale antenetă a orașului au avut la începutul acestei primăveri o mare bucurie. Primăria
a amenajat pentru aceștia un loc de joaSportivii s-au antrenat o
că alcătuit din tobogane, scară de cățărat,
balansoare, hinte, carusel, complex de bună perioadă în sala de sport
joacă, masă de tenis de masă, bănci și a orașului, însă apoi s-au mucoșuri de gunoi. Planul primăriei nu se tat în sala vechiului cinemaoprește aici, pentru că se are în vedere și tograf. Primăria s-a străduit
amenajarea unui teren de minifotbal în să facă utilizabilă această sală
imediata vecinătate a locului de joacă.
pe care a reabilitat-o.

A fost renovată clădirea Școlii Gimnaziale
de pe strada Ghioceilor

Un nou loc de joacă pentru copii

lor sunt: școala din Comlăuș,
grădinița de pe strada Muncii nr. 178, biblioteca, parcul
de pe strada M Viteazul (cu
fântâna arteziană), primăria,
sala de sport, spitalul, liceul,
grădinița de pe strada Unirii,
gara, parcul K. Ackermann,
intersecția străzilor Muncii
și Zarandului, strada Rozelor
între străzile Bistriței și Aradului. În Caporal Alexa au
fost montate pe școală și în
parcul Șt. Aug. Doinaș.

Condiții bune pentru judo
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În ultimii ani orașul a cunoscut o dezvoltare edilitară
remarcabilă. Au fost construite o grădiniță nouă şi două capele,
se construiește casa de cultură şi o sală de sport în Comlăus.
A fost ﬁnalizat sediul de poliție şi a fost târnosită noua
biserică Sântana II. S-au deschis magazinele Penny și Proﬁ.
Primar
Daniel Tomuța
Primar Daniel Tomuța
Prezentarea Bilanțului
Extinderea sistemului
de supraveghere video în oraș
ANII 2016-2020

disponibile, administrația locală a făcut an
de an eforturi de înnoire și extindere a ariei
de acoperire cu camere video.
În acest sens, a fost realizată infrastructura de cablu, montarea echipamentelor și a
camerelor video pentru o serie de intersecții
și clădiri școlare din oraș. La grădinițele
din Comlăuș au fost instalate sisteme comPrincipalul motiv pentru care se montează plete de securitate compuse din alarme
camere de supraveghere video este creșterea antiefracție, televiziune cu circuit închis și
siguranței cetățeanului. În limita fondurilor control acces.

Acoperiș nou

la fosta clădire a poliției

S-a lucrat la canalizare

A fost deschis
Ghişeul
pentru
eliberarea
cazierului
judiciar
Parcare
amenajată
la
Biserica
Ortodoxă
Sântana I

Lucrări de pietruire
A fost finalizată
stația
de epurare

S-a amenajat piața de animale

A fost reabilitată
clădirea școlii
de pe Ghioceilor

Au fost realizate lucrările de reabilitare și de
modernizare la Școala Generală Sfânta Ana,
corpul de clădire situat pe strada Ghioceilor
nr.29-31.
Activitatile acestui proiect în valoare de

1.603. 253,00 lei au constat în schimbarea
acoperisului, refacerea tencuielilor interioare
și exterioare, înlocuirea ușilor și ferestrelor,
schimbarea podelelor și înlocuirea mobilierului, adică, mai pe scurt, se schimbă totul.

Amenajare parcare pe
str. 1 Decembrie

Parcarea cu o suprafață de 524 mp va ﬁ amplasată pe
ambele părti ale străzii 1 Decembrie, și va deservi școala
gimnazială și grădinița din Comlăuș. Sunt asigurate 28 de
locuri de parcare în fața școlii și va ﬁ refăcut accesul spre
scoală. În fața grădiniței au fost amenajate 6 locuri de parcare, dar și un mic spațiu verde cu bănci.

Suprafața totală a pieței este
de 9432 mp, din care 1292
mp reprezintă amenajări exterioare. La intrare există o
parcare pentru cumpărători.
Piața cuprinde două platforme pentru zona comercială
aferentă pieței de animale,
o platformă pentru piața de
cereale și o platformă pentru piața de lemne. Structura platformelor este realizată
din 20 cm balast și 10 cm

piatră spartă.
Întreaga piață este împrejmuită cu un gard cu înălțimea
de 1,50 m, realizat din plasă de sârmă zincată fixată pe
stâlpi metalici și soclu de beton.

S-a extins iluminatul public

A fost extins iluminatul public în satul Caporal Alexa.
După cum localnicii știu, drumul peste câmp până la capelă nu era iluminat.
Ca atare, a fost realizată o nouă linie care, din motive de economie bine
înțeleasă, funcționează doar în zilele în
care capela din cimitir este folosită.
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Primar
Daniel Tomuța
Dragi concetățeni,
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S-a dezvoltat Infrastructura pentru sport şi recreere.
Au fost construite două parcuri noi, trei terenuri sintetice,
locuri de joacă pentru copii. S-a amenajat o sală
pentru judo, se construieşte o sală de sport şi în curând
va începe modernizarea stadionului orăşenesc.
Primar Daniel Tomuța

Au trecut deja patru ani din acest mandat de primar.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordato și sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit în această
perioadă. Vă transmit că am rămas în continuare aceeași
persoană, dedicată dorinței de a face din Sântana și Caporal Alexa localități cât mai dezvoltate și cât mai bine
puse la punct.
Încrederea pe care mi-ați acordat-o când m-ați ales primar și pentru acest mandat mă onorează, nu am uitat
nici o clipă că sunt primar datorită dumneavoastră, fiind
conștient mereu de responsabilitatea pe care o am de a
depune toate eforturile pentru prosperitatea localităților
Sântana și Caporal Alexa.
În acești ani am muncit împreună cu echipa de la Primărie și cu susținerea Consiliului Local pentru a implementa cât mai multe proiecte, cu impact în dezvoltarea
orașului și a satului aparținător.
Multe din ceea ce mi-am propus am reușit, însă trebuie
să recunosc că au fost și dezamăgiri, în special datorită
insuficienței resurselor financiare pentru a pune în practică anumite proiecte pe care mi le-aș fi dorit realizate
cât mai repede în Sântana și Caporal Alexa.
În toată această perioadă am încercat mereu să drămuiesc cu grijă fiecare ban public, să gestionez bugetul
local de așa manieră încât să realizăm investiții în toate
sectoarele importante pentru comunitatea noastră locală, : infrastructură, cultură, sport, învățământ, reabilitarea unor obiective publice, amenajarea zonelor verzi,
investiții în instituțiile școlare etc.
Am gândit investițiile pe care le-am făcut având în vedere structura reală a bugetului local, considerând că dacă
vrem să avem un oraș cu perspective pentru viitor, atunci
trebuie să ne bazăm nu numai pe resursele noastre, ci și pe
ce putem obține prin finanțări guvernamentale, europene,
sau cu sprijin de la Consiliul Județean Arad.
Astfel am conceput strategia de dezvoltare locală, o
strategie prin care nu a fost an să nu punem în practică
investiții necesare și utile în dezvoltarea și modernizarea

orașului nostru.
Dintotdeauna mi-am dorit să contribui la bunăstarea
orașului în care trăiesc și să ajut la transformarea lui întrun loc în care să ne facă plăcere să trăim, un loc în care să
punem în practică orice proiect util pentru comunitate,
un loc în care dialogul să fie unul constructiv iar respectul
să primeze. Am avut un dialog deschis și sincer cu toți cei
cu care am interacționat iar voi, dragi concetățeni, întotdeauna ați beneficiat de sprijinul meu necondiționat. În
toți acești ani am avut credința constantă că, punându-mă
necondiționat în slujba comunității în care m-am născut
și format ca om, în slujba concetățenilor mei, voi reuși să
asigur un climat de buna înțelegere, respect și în mare măsură eu spun că am reușit.
În toată activitatea mea am considerat că politica nu
trebuie confundată cu administrația și pot spune că în
timpul mandatelor mele, orașul Sântana și satul Caporal Alexa au progresat constant, iar în activitatea administrativă am încercat să promovez un climat de liniște
și bună înțelegere între oameni, punând pe primul loc
interesul comunității locale, ceea ce cred că se și vede
prin modul cum am administrat orașul, prin proiectele
implementate, căutând de fiecare dată să avem o atmosferă bună, de colaborare cu Consiliul Local, aparatul
administrativ al Primăriei și cetățeni.
Candidez pentru un nou mandat de primar al orașului
Sântana, fiindcă sper să am sprijinul dumeanvoastră,
fiindcă vreau să finalizez proiectele începute, aflate în lucru, fiindcă am noi proiecte de investiții pentru următorii
4 ani și fiindcă vreau să continuăm să avem un climat de
liniște și pace în oraș, pentru a asigura dezvoltarea urbanistică de care comunitatea noastră locală are nevoie.
Îmi doresc să fiții alături de mine, știu că pot să am
încredere în voi, știu că împreună, ca o comunitate unită, putem continua modernizarea orașului Sântana și a
localității Caporal Alexa și în următorii 4 ani.
Așa să ne ajute Dumnezeu !
Primar Danile Tomuța

Prezentarea Bilanțului
ANII 2016-2020
Gard nou la cimitirul
din Caporal Alexa
sea cu desăvârșire. Doar linia
pomilor făcea demarcație între cimitir și zona exterioară.
Acest lucru a ieșit în evidență
odată cu asfaltarea drumului
de acces și a parcării aferente. Pentru ca întreaga lucrare
să fie în armonie, primăria a
O porțiune de 53 de metri construit un gard din panouri
din ceea ce ar fi trebuit să fie de plasă zincată bordurate pe
gardul cimitirului din sat, lip- fundație de beton.

Teren
13 km -lungimea străzilor
pentru
asfaltate anul acesta
tenis de câmp
în Caporal Alexa
în lucru
Chiar dacă am avut această perioadă grea din punct de ve-

dere al restricțiilor impuse în perioada pandemiei COVID,
administrația locală a continuat lucrările publice pentru modernizarea orașului! Un bun exemplu este chiar realizarea
unor noi lucrări de asfaltare în Sântana și Caporal Alexa.
Utilajele grele au fost din nou pe străzile din oraș, s-a
lucrat la foc continuu și s-au asfaltat noi kilometri, noi
străzi. Sântana și Caporal Alexa au devenit șantiere ale asfaltărilor.

Iubitorii tenisului de câmp au
un motiv de bucurie. În curând
se va da în folosință primul teren
pentru practicarea acestui sport.
SÂNTĂNEANUL
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Noi locații cu internet gratuit
finanțări europene
Primăria Sântana
a amplasat antene care sunt deja
funcționale în următoarele locații:
În Sântana: terenul de fotbal str. M.
Primăria Orașului Viteazul, Biserica 1
Sântana a câștigat Decembrie, Parun proiect euro- cul Centenarului,
Direcției
pean intitulat „WI- Sediul
de
Asistență
SoFI for you” care a
Primărie,
fost accesat în luna cială,
Turnul
de
apă și
decembrie 2019 și
a intrat în imple- zona pieței agromentare în luna alimentare, Școala
Generală nr. 1,
martie 2020.
Astfel prin buge- Liceul Tehnolotul local dar și prin gic ,,Ștefan Hell ,
accesarea
unei Terenul de sport

de pe strada Dunării, Intersecția
Mărășești,
Biro,
Parcul Ion Creangă.
În Caporal Alexa: Parc, Căminul
Cultural
Pentru a avea acces la rețeaua de
internet
gratuit
cetățenii
trebuie
doar să se conecteze la una din cele
2 rețele: WIFI4EU
sau SANTANA
Menționăm
că
pentru a se conecta la aceste rețele
nu este nevoie de
parolă de acces.

Anvelopare blocuri

Este un proiect de reabilitare a celor două blocuri din centrul orașului, proiect realizat
prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operațiunea A – Clă-

diri rezidențiale, proiect care
este ﬁnanțat în procent de 60%
de către Uniunea Europeană,
15% de către primărie și 25%
de către asociația de locatari.
Investiția urmărește diminuarea consumului de energie pentru încălzirea apartamentelor
și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Reducerea consumului de energie din locuinte este o normă europeană care
se va aplica tuturor constructiilor de locuinte noi începând cu
anul 2020.

