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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sărbători fericite alături de cei dragi
Ne pregătim să întâmpinăm ma-

rea Sărbătoare a Nașterii Domnu-
lui și noul an 2021.

 Este momentul din an când tre-
buie să � m mai buni, mai toleranți 
și să ne punem în balanță atât re-
alizările, cât și planurile de viitor. 

Este o perioadă din an tocmai po-
trivită pentru pentru a urma pilda 
sfântă în care bătrânii înţelepţi ne 
învaţă că ”Dar din dar se face rai!”. 

La fel de bine, Crăciunul, trebuie 
să aducă tuturor bucurie în su� ete 
și schimbări în bine, marea sărbă-
toare amintindu-ne că pe toți ne 
leagă sacrul legământ al credinţei. 

Gândurile mele se îndreaptă la 
� nalul acestui an spre toţi locui-
torii din Sântana și Caporal Alexa, 
cărora le doresc ca aceste S� nte 
Sărbători să-i găsească alături de 
cei dragi, în fericire și belșug, să-și 
păstreze spiritul tolerant și dorinţa 
de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal 
a fost un an  pe parcursul căruia 
noi, cei din  administrația locală, 
am depus toate eforturile pentru 
găsirea soluțiilor necesare con-
tinuării programului de dezvol-
tare al orașului și realizării unei 
administrații corecte, transparen-
te și deschise față de nevoile exis-
tente, totul cu respectarea cadrului 
legislativ în vigoare.

Principiul după care ne-am ghi-
dat a fost acela de a avea un echi-
libru între sumele bugetului local 
și investițiile puse în practică, fără 
a împovăra orașul cu datorii, în-
cercând în același timp și o pri-
oritizare e� cientă a cheltuielilor 
destinate investițiilor, luând în 
considerare acoperirea unei palete 
cât mai largi de activități bene� ce 
comunității noastre locale. 

O prioritate a noastră a fost și 
atragerea de fonduri europene, de 
la Consiliul județean Arad și prin 
programe guvernamentale, astfel 
încât să putem derula proiectele 
de investiții pe care le doream în 
Sântana și Caporal Alexa.

S-au depus toate eforturile pen-
tru buna administrare a orașului, 
în contextul economic al anului în 
curs, motiv pentru care sperăm că 
dumneavoastră sunteți mulțumiți 
de ceea ce am putut realiza în acest 
an ce se apropie de � nal.  

A fost un an în care, în calitate 
de primar, am avut o colaborare 
bună  cu aparatul administrativ al 
Primăriei și Consiliul Local, cărora 
le mulțumesc  pentru susținere și 
alături de care doresc să avem și pe 
parcursul anului 2021 un climat de 
bună înțelegere în oraș, căci doar 
astfel putem progresa ca și comu-
nitate locală.

Îmi doresc ca anul 2021 să � e un 
an în care vom consolida ceea ce 
am început, continuând eforturile 
de modernizare a Orașului Sânta-
na și satului Caporal Alexa.

 În egală măsură îmi doresc să � e 
un an plin de începuturi trainice 
pentru viitor, un viitor pe care să 
îl clădim împreună și tot împre-
ună să ne bucurăm de el, lăsând 
învrăjbirile și răutățile deoparte, 
pentru a avea un oraș în care buna 
înțelegere între oameni și respec-
tul reciproc să � e sentimentul do-
minant al comunității noastre lo-
cale.

Vă transmit tuturor un Crăciun 
fericit, sărbători pline de opti-
mism, încredere și sănătate și un 
An Nou plin de bucurii! 

La Mulți Ani!
PrimarDaniel Tomuța

Primar
 Daniel Tomuța

Atmosfera Crăciunului 
a cuprins orașul

Chiar dacă pandemia 
COVID a schimbat mult 
modul nostru de viață, 
mai ales prin restricțiile 
sanitare impuse, apropi-
erea sărbătorilor se face 
simțită din plin în oraș, 
în acest sens � ind reali-
zate și lucrările de ame-
najare  pentru primirea 
cu bucurie a sărbătorilor, 
pentru intrarea în atmo-
sfera speci� că Crăciunu-
lui.

S-a trecut la pavoaza-
rea orașului prin mon-

tarea beculețelor de săr-
bătoare, a � gurinelor de 
Crăciun, respectiv prin 
pregătirea pentru întâm-
pinarea Crăciunului!

Într-o lăudabi-
lă acțiune ecologică, 
autoritățile locale au pro-
cedat la plantarea unui 
brad în zona verde din 
fața primăriei. Dacă va 
rezista, bradul respectiv 
va �  împodobit an de an 
pentru sărbători. În felul 
acesta, în � ecare an, pă-
durea va câștiga câte un 
brad salvat de la tăiere. 

Mulțumim concetățenei 
noastre care a donat 
acest brad pe care-l avea 
în grădină și care spe-
răm că va rămâne verde 
și frumos mulți ani de 
acum înainte.

Atmosfera de sărbă-
toare a Crăciunului a pus 
stăpânire pe Sântana și 
Caporal Alexa, imagini-
le � ind relevante în acest 
sens.

O atmosferă a bucuri-
ei, cum doar în această 
perioadă a anului o în-
tâlnim!

Sântăneni cu care ne mândrim

Vineri, 4 decembrie 
2020, în ședinţa Con-
siliului Judeţean Arad, 

au fost aleși cei doi vi-
cepreședinţi ai Consi-
liului Județean Arad. Ne 
mândrim cu faptul că, 
unul dintre aceștia este 
un sântănean, d-ul Ionel 
Bulbuc. 

Cu experiență în ad-
ministrația locală, � ind 
consilier municipal și 
viceprimar al Aradului, 
cât și director al Cen-
trului Cultural Județean, 
suntem siguri că d-ul 

Ionel Bulbuc, alături de 
celălalt viceprimar, d-ul 
Răzvan Cadar și împreu-
nă cu d-ul Iustin Cionca, 
președintele Consiliului 
Județean Arad vor face 
o echipă bună, continu-
ând proiectele începute 
și dezvoltarea continuă a 
județului Arad.

Felicitări d-le Ionel Bul-
buc și mult succes în acti-
vitatea viitoare!
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Cunoașteți opera lui Ștefan Augustin Doinaș?
De câțiva ani, în luna noiembrie, are loc în orașul 

nostru un eveniment deosebit dedicat operei cu-
noscutului poet Ștefan Augustin Doinaș. Este o 
onoare pentru locuitorii din Sântana și Caporal-
Alexa să dea literaturii naționale un asemenea 
poet, cunoscut prin vasta operă poetică dar și prin 
contribuția în domeniul culturii sau educației. O 
asemenea personalitate nu trebuie uitată, iar copiii 
noștri trebuie să cunoască frumoasa operă poetică 
a lui Doinaș. Așa cum a� rmam mai sus, acest lu-
cru este posibil de câțiva ani, datorită unei doamne 
remarcabile care l-a cunoscut pe poet, i-a fost stu-
dentă, i-a studiat și analizat opera, Alina Ledeanu. 
Doamna Alina Ledeanu este președintele Fundației 
Culturale Secolul 21 și totodată director al revistei 
Secolul 21, iar acest concurs intitulat ,,Cunoașteți 
opera lui Ștefan Augustin Doinaș?” are loc în � eca-
re an ca urmare a strădaniei sale de a câștiga pro-
iectul respectiv.

Ediția de anul acesta a fost una inedită din cauza 
pendemiei de coronavirus, concursul de recitare 
având loc în mediul online. Astfel, � ecare parti-
cipant a avut ca sarcină să își aleagă o poezie din 
opera marelui poet pe care să o recite în timp ce 
este � lmat. 

Videoclipurile au fost trimise pe adresa fundației, 
analizate de un juriu format din doamna Alina 
Ledeanu (președinte), doamna Morgoș Marine-
la (reprezentant al Bibliotecii Orășenești Ștefan 
Augustin Doinaș) si domnul profesor Mirko Gar-
jitzky (Școala Generală ,,Ștefan Augustin Doinaș”). 
Numărul mare de participanți precum și calitatea 
recitărilor au impresionat atât juriul cât si profeso-
rii care i-au pregătit pe elevi. Au participat elevi ai 
tuturor școlilor sântănene, precum și din Caporal-
Alexa. 

Pentru că elevii au impresionat la secțiunea inter-
pretare și creativitate, au fost oferite mai multe pre-
mii, după cum urmează: 

Locul I 
(Blându Mara - Clubul Copiilor Sântana, Borteș 

Patricia -Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”, Cotu Ru-
ben - Școala Gimnazială ,,Ștefan Augustin Doinaș”, 
Iva Bianca - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”, Mica 
Olivia - Școala Gimnazială ,,Ștefan Augustin 
Doinaș”, Moldovan Mariș Romiana - Școala Gim-

nazială Sântana, Pop Bianca Maria - Liceul Teh-
nologic ,,Stefan Hell”, Slavita Oana Larisa - Liceul 
Tehnologic ,,Stefan Hell”); 

Locul al II-lea 
(Borteș Nicușor - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”, 

Budișan Jessica - Școala Gimnazială ,,Ștefan Au-
gustin Doinaș”, Coandă Rudy - Școala Gimnazială 
,,Ștefan Augustin Doinaș”, Maxim Denisa - Școala 
Gimnazială Sfânta Ana, Porcolean Andreea - 
Școala Gimnazială ,,Ștefan Augustin Doinaș”, Trif 
Laurențiu - Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”);

 Locul al III-lea 
(Cotu Damaris Simona - Liceul Tehnologic ,,Ste-

fan Hell”, Cotu Naomi -  Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Augustin Doinaș”, Cotu Timeea - Școala Gimnazi-
ală ,,Ștefan Augustin Doinaș”, Ghilea Iosana Maria 
– Clubul Copiilor Sântana, Miu Sorin - Liceul Teh-
nologic ,,Stefan Hell”, Musca Ioana Mariana - Li-
ceul Tehnologic ,,Stefan Hell”, Rădac Ioana Elena 
- Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”);

 Mențiune 
(Banc Lidia - Școala Gimnazială Sântana, Harșani 

Silvana - Școala Gimnazială Sântana, Hoza Aritina 
- Școala Gimnazială Sântana, Hoza Paula - Liceul 
Tehnologic ,,Stefan Hell”, Incze Iasmina Roberta - 
Școala Gimnazială ,,Ștefan Augustin Doinaș”, Incze 
Robert Adrian - Școala Gimnazială ,,Ștefan Augus-
tin Doinaș”, Raț Robert - Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Augustin Doinaș”). 

Premiu Special 
a fost acordat doamnei profesor Lipovan Adina 

pentru categoria ,,Cel mai interesant document de 
arhivă”. 

Profesorii care au îndrumat elevii sunt:
 Lipovan Adina, Toma Mihaela, Creț Daniela, 

Vuin Melania, Belei Camelia, 
Tudor Ana Valeria,  Blându Diana.

Frumusețea acestui concurs constă în faptul că an 
de an descoperim împreună cu elevii profunzimea 
operei lui Ștefan Augustin Doinaș, tainele versuri-
lor, mesajul ascuns care pare că mereu e altul. 

Prof. Belei Camelia

Mesaje de sărbători
Crăciun Fericit

E sărbătoare! Bucură-te de pace și lumină ala-
turi de cei dragi ție. Dăruiește din toată inima și 
deschide-ți su� etul pentru a primi dragoste și fe-
ricire din care izvorăsc toate. „Să � m fericiți de 
Crăciun!” – e într-adevăr o urare deosebită. Dar a 
�  fericit (de Crăciun și nu numai) înseamnă trei lu-
cruri: împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu oamenii 
și împăcat cu tine însuți. Acesta este omul fericit. 
Lasă-ți su� etul să renască și trăiește � ecare zi ca pe 

un dar neprețuit. Lumina Nașterii Lui Iisus se în-
tinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar 
caldura și bucuria Crăciunului ne aduce pe toți mai 
aproape! 

Crăciun Binecvântat 
și un An Nou cu multe realizări și sănătate! 

Parohia Ortodoxă Comlăuș
Preot paroh: Vand Ioan și preot slujitor: 

Ștefănuț Lucian
Crăciun Fericit

În prag de sărbători, vă dorim ca bucuria sfântă 
a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a Anu-
lui Nou și a Botezului Domnului să vă aducă pace 

și sănătate, lumină și ajutor, pentru a trăi viaţa ca 
dar al lui Dumnezeu, precum și tradiţionalele urări 
,,Sărbători fericite!” și ,,La mulţi ani!”

Pr. Nicolae Rădulescu
 Parohia Sântana I 

Sărbători binecuvântate
Cu prilejul S� ntelor Sărbători ale Nașterii Mân-

tuitorului Iisus Hristos, Anului Nou și Botezului 
Domnului vă adresăm tuturor credincioșilor doriri 

de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și 
mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, 
dimpreună cu urarea tradițională: ”La mulți ani!”.

 Pr. Adrian Crainic,    Pr. Ioan Crainic
   Parohia Ortodoxă Română Sântana II
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Nașterea Mîntuitorului
Sfântă Sărbătoare a Creștinătății

Niciodată omenirea n-a avut o zi de 
bucurie atât de mare ca cea adusă de 
ziua când se împlinește ceea ce Ar-
hanghelul Gavril a vestit Mariei din 
Nazaretul Galileii că va naște � u! În 
această zi se bucură toți � i strămoșilor 
noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a 
răsărit soarele dreptății pentru lumea 
păcătoasă; este ziua când s-a ivit ziua 
mântuirii noastre; când s-a proclamat 
mântuirea lumii acesteia pierdute; 
când s-a născut Mântuitorul lumii: 
Iisus Hristos. 

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Prea 
Curata Fecioară Maria au trebuit să 
călătorească la Betleem deoarece îm-
păratul August a dat poruncă să se 
facă recensământul populației, să se 
înscrie � ecare acolo de unde își are 
originea. Sfântul Iosif și Prea Curata 
Fecioară Maria au fost de origine din 
Betleemul Iudeii, de aceea ei au trebu-
it să călătorească acolo pentru recen-
sământ. Iosif a pornit deci cu Maria 
din Nazaret spre Betleem. Peste dea-
luri înalte și drumuri pietroase, după 
o călătorie lungă au sosit la Betleem, 
dar aici n-au găsit găzduire, căci toate 

locurile erau ocupate de lumea venită 
din diferite părți pentru recensământ. 
Au trebuit să se retragă peste noapte, 
la capătul orașului, într-un grajd.

În acel grajd și în acea noapte a năs-
cut Fecioara Maria pe Unul Născut 
Fiu al său. Acolo a fost culcat în ies-
le Pruncul Iisus, despre care profe-
tul Isaia a profețit: “prunc s-a născut 
nouă și se cheamă numele lui Înger de 
mare sfat… Dumnezeu Tare” (Is 9,6). 
Au venit păstorii și magii de la răsă-
rit și împreună s-au închinat prun-
cului dumnezeiesc. Pruncul acesta 
născut astăzi în lume este deci Fiul 
lui Dumnezeu, care are să ne mântu-
iască pe noi din blestemul păcatului 
strămoșesc.

Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine este 
Iisus Hristos? La Botezul Domnului 
s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui 
care spune: “Acesta este Fiul meu cel 
iubit, întru care bine am voit” (Mt 
3,17).Ce spune Iisus Hristos despre 
sine? Când Hristos a fost judecat la 
moarte a fost întrebat: “Ești tu Hris-
tos, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a 
zis: Eu sunt și veți vedea pe Fiul Omu-
lui șezând de-a dreapta celui Atotpu-
ternic și venind pe norii cerului” (Mt 
14,61-62). Cerul și pământul, evan-
ghelia și istoria, uanim mărturisesc, 
căci Hristos este Fiul lui Dumnezeu, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, Unul născut, iar nu făcut.

Sărbători fericite,
 An Nou fericit!

Mesaje de sărbători

Bucuria Nașterii Domnului 
Să vă pătrundă  în su� et

Și să vă aducă pace și iubire
Înțelepciune și multă sănătate.

Crăciun fericit și La mulți ani!
VĂ urează Biserica Penticostală 

„Betania’’ Caporal Alexa
        pastor Tuna Cornel

Sărbători binecuvântate 
tuturor locuitorilor
 Orașului Sântana

Vă urează BISERICA CREȘTINĂ 
BABPTISTĂ BETESDA

Cu ocazia S� ntelor Sărbători ale 
Nașterii Mântuitorului nostru, Dom-
nul Isus Hristos și acum la � nal de an 
2020, noi, credincioșii Bisericii BETES-
DA vă facem urări de bine, sănătate și 
multă binecuvântare.

A fost un an cu încercări mari, prin 
faptul că a venit peste noi pandemia 
Covid-19, dar mulțumim lui Dumne-
zeu pentru că ne-a ajutat până aici. Ne 
încredem în Tatăl ceresc și pentru mai 
departe.

Dragi creștini, locuitori ai frumosului 
oraș Sântana! Toată speranța noastră 
de mai bine este în milostivirea și bu-
nătatea lui Dumnezeu față de noi oa-
menii, care s-au arătat din plin în Fiul 

Său, Isus Hristos. El a venit din cer ca 
Fiu al omului, prin fecioara Maria, și în 
același timp ca Fiu al lui Dumnezeu. A 
trăit o viață fără păcat, a murit pe cruce 
pentru noi păcătoșii, a înviat din morți 
și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Aceasta 
este Vestea cea bună. „Căci un Copil ni 
s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia 
va �  pe umărul Lui; Îl vor numi: Minu-
nat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veșniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6).

Pe această cale mulțumim tuturor 
care ați fost alături de noi în � nalizarea 
construcției noi a casei de rugăciune 
pentru biserică. Mulțumim conducerii 
orașului, domnului primar, pentru toa-
tă deschiderea și sprijinul primit. Ne 
rugăm pentru orașul Sântana și pentru 
țara noastră. Dumnezeu să binecuvân-
teze cu sănătate, prosperitate și împli-
niri pe � ecare în parte.

Sărbători cu sănătate!
 LA MULȚI ANI! 

Crăciun Fericit
Acum cand privirile ni se indreapta 

spre � la care se inchide si totodata spre 
noua � la ce se deschide putem spune ca, 
desi a fost un an incarcat cu evenimen-
te placute, iar altele mai putin placute, 
Dumnezeu a binecuvantat localitatea 
noastra. Ne intoarcem cu recunostinta 
catre Dumnezeu si catre toti cei care 
si-au unit eforturile pentru a �  o bine-
cuvantare pentru noi. Va dorim un an 
binecuvantat, dar totodata credem in 
recomandarea Bibliei ce o gasim in 2 
Cronici 7:14: ,,dacă poporul Meu, pes-
te care este chemat Numele Meu, se va 
smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, 

și se va abate de la căile lui rele, îl voi as-
culta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i 
voi tămădui ţara.” Ne dorim ca aceasta 
recomandare sa devina  o realitate pen-
tru noi toti in acest an, deoarece ea e in-
sotita de o promisiune: ,,ii voi tamadui 
tara”. 

Sa vedem noua � la (2021) ca o noua 
oportunitate de a �  buni, de a presara 
dragoste in comunitatea noastra si de a 
face din ea un loc binecuvantat.

Ne vom ruga si in acest an cu intreaga 
biserica pentru binele localitatii noastre 
si pentru toti cei care conduc aceasta 
tara.

Biserica Penticostala Peniel Santana
 Beniamin Bulc - prezbiter

Trăim într-o lume dominata 
de teamă, boală și nesiguranță 

avem mesajul Îngerilor 
pentru noi toții 

,,Nu vă temeți”:căci vă aduc 
o veste bună, care va �  o mare 
bucurie pentru tot norodul: 
astăzi în cetatea lui David,

 vi s-a născut
 un Mîntuitor, care este 

Hristos, Domnul 
Luca 2: 10-11

În Evanghelia după Matei 11:28 Dom-

nul Isus cheamă:. Veniți la Mine, toți 
cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da 
odihnă.

Fie că sărbătoarea Nașterii Măntuitoru-
lui Isus Hristos să vă aducă pace, liniște 
și măntuire în su� etele voastre. Doresc 
tuturor locuitorilor orașului Sântana și 
Caporal Alexa multă binecuvântare din 
partea mea, a Bisericii Baptiste ,,Harul” 
Săntana și a Lui Dumnezeu.    

Hristos s-a Născut.  
Sărbători binecuvăntate.

Pastor Vasile Popescu.

Fie ca spiritul bland 
al S� ntelor Sarbatori sa ninga 
asupra voastra doar bucurie 
si senin, prosperitate, veselie

 si sanatate in anul ce vine! 
Sarbatori Fericite!

Fie ca Pruncul nascut in ieslea 
din Bethleem sa va umple casele si 

vietile cu bucurie, sanatate
 si multa intelepciune
 pentru anul care vine. 

LA MULTI ANI !
Die Glocken läuten nah und fern, 

verkünden die Geburt unseres Herrn.

Weihnachten singen wir zu seiner Ehr,
Liebe zu schenken ist gar nicht so 

schwer.
Die Krippe mit dem Kinde unterm 

Weihnachtsbaum,
erinnert uns alle an Gottes Traum.
Wir feiern das Fest der Liebe in der 

Heiligen Nacht,
denn Jesus, das Christkind, hat die Li-

ebe in die Welt gebracht. 
Gesegnete Weihnachten

 und ein gesundes neues Jahr, 
wünscht Pfarrer Ciuraru Ioan. 

Vineri (25.12.2020 si 01.01.2021)
8 Martie I. Creangă Teiului

A. I. Cuza I. Slavici Unirii
A. Ipătescu L. Blaga V. Alecsandri

A. Iancu L. Roșu Viorelelor
Banatului Lalelelor Zorilor
Bradului Libertății Gării

Câmpului Liliacului Garo� ței
Căprioarei Mureșului Grâului
Ciocârliei I. Vidu Horia
Crinului 2 Nucului Someșului

Crișana Olteniei G. Coșbuc

Dudului Păltinișului M. Viteazu
Dunării Primăverii Rodnei

Făgărașului Prunului
Florilor Romana

Programul de colectare a 
deșeurilor menajere în perioada 

sărbătorilor de iarna
Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că în zilele 

de 25.12.2020 și 01.01.2021, operatorul de salubritate nu va colecta 
deșeurile menajere de pe următoarele străzi din Orașul Sântana: 

Recuperarea acestor zile se vă face sâmbătă, 02.01.2021.
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Administrația locală 
încheie anul 2020 în forță!

Am văzut cum lună de lună în acest an s-au 
derulat lucrări de modernizare în Sântana și 
Caporal Alexa, fără a exista timpi  morți, 
ceea ce ne arată că avem o administrație 
locală care utilizează  cu e� ciență maximă 
� ecare zi de lucru pentru implementarea 
unor proiecte necesare dezvoltării orașului. 

Vedem acest lucru inclusiv prin lucrările 
care s-au executat până în prezent, iar la 

unele s-a lucrat încă și pe � nalul acestui an 
2020. 

Au fost multe șantiere deschise, în unele 
locuri se fac ultimele � nisaje, iar în alte lo-
curi s-a tras tare pentru a fructi� ca cu folos 
� ecare zi cu vreme bună!

Nu s-a precupețit nici un efort, nu s-a 
pierdut nici o oportunitate pentru a derula 
lucrări de modernizare aorașului Sântana!

Casa de Cultură, în construcție
În cursul zilei de 

14.12.2020,
 s-a turnat 

planșeul peste 
parter la casa de 
cultură, lucrările 
desfășurându-se
 în bune condiții.

Primăria 
Orașului Sântana

Grădinița din Comlăuș fi nalizată

Pistele de biciclete
Proiect european în derulare

În luna noiembrie 2020 s-a lan-
sat procedura de achiziție publică 
(licitație deschisă) având ca obiect 
utilaje, echipamente tehnologice 
și funcționale cu și fără montaj și 
dotări, respectiv 90 de biciclete, 8 
platforme bi-direcționale cu 4 pos-
turi de bicicletă și 65 de platform 
monodirecționale cu 2 posturi care 
vor �  amplasate în 8 locații, 8 stâlpi 
cu alimentare prin panouri foto-
voltaice, 2 unități cu posibilitate de 
plată prin card de credit, 1 unitate 
pentru eliberare cod închiriere. De 
asemenea, se va realize interfața 
de utilizare a sistemului atât de pe 

calculator, cât și de pe tabletă sau 
smartphone. 

Până în prezent s-au asfaltat apro-
ximativ 2 km de pistă pentru bici-
clete. Este vorba despre tronsonul 
cuprins între halta de la Comlăuș și 
strada 1 Decembrie. În continuare 
se efectuează lucrări de pregătire, 
pe porțiunea cuprinsă  între 1De-
cembrie și strada M.Viteazul.

Lucrări la unitățile de învățământ 
Clădirile unităților de învățământ sunt an de an 

tot mai frumoase, mai primitoare și mai moderne. 
Pe lângă � nanțarea de la bugetul local, școlile din 
Sântana și Caporal Alexa au fost în ultimii ani și 
marile bene� ciare de fonduri europene și guverna-
mentale accesate de către primărie. În ultima lună 
au fost executate lucrări de reparații și vopsitorii ex-
terioare la grădinița din Comlăuș, iar în prezent, se 
înlocuiește gardul pe o lungime de 146 m la clădirea 
școlii „Sf. Ana” de pe strada Câmpului. Școala Sf Ana

Rezultate excepționale la JUDO
Trei sportivi arădeni 

pregătiți de Sebastian Rus,
 la loturile naționale de judo: 

Raul Găman, Ana-Maria Tuduce 
și Carolina Szabo

Există sportivi valoroși în Arad și 
în afară de fotbaliștii. Trei judoka 
pregătiți de Sebastian Rus, antreno-
rul de la CS Unirea Sântana, au fost 
convocați la loturile naționale U 18 ca 
urmare a rezultatelor obținute la Cam-
pionatul Național U 16, desfășurat în 
12-15 noiembrie la Poiana Brașov. 
Este vorba despre Ana-Maria Tuduce, 
care a luat medalia de aur la cat. 57 kg; 
Raul Gaman, care a luat medalia de 
argint la categoria 81 kg, și Carolina 
Szabo care a fost medaliată la rândul 
său cu argint.

Cei trei se pregătesc acum la Centrul 
Olimpic; Raul Gaman la Pitești, iar 
fetele sunt în cantonament la Poiana 
Brașov. „Atât Raul Gaman, cât și Ana-
Maria Tuduce au fost doi ani consecu-
tivi în � nala Campionatului Național. 
Raul a luat anul trecut aur, anul acesta 
argint, iar Ana-Maria două medalii 
de aur. Până acum CS Unirea Sânta-
na nu a mai avut sportivi la loturile 
naționale, cei doi � ind primii sportivi 
legitimați aici care au fost convocați”, 
a declarat Sebastian Rus.

„I-am pregătit 
să-și împlinească primul vis”

Dincolo de faptul că sunt sportivi 
de performanță, trebuie spus că Ana-
Maria Tuduce este elevă în clasa a 
VIII-a la Sâmbăteni, iar Raul Gaman 
învață la una dintre cele mai presti-
gioase școli din municipiu, Colegiul 
Național „Elena Ghiba Birta”, iar acum 
sistemul de predare on-line pare să le 
� e de mare ajutor, deoarece le permite 
să facă și sport de performanță alături 
de colegii de la loturile naționale, cât 
și să țină pasul cu școala. „Visul � e-

cărui sportiv pe care îl pregătesc este 
să ajungă la loturile naționale ale Ro-
mâniei. Așa sunt învățați de mici, să 
muncească, să obțină medalii, să aibă 
posibilitatea să crească. Pot să spun că 
i-am pregătit să-și împlinească primul 
vis. E un pas în față și pentru mine, 
și pentru ei. Au parte de experiențe 
noi, sportivi de calitate cu care se an-
trenează. Un sportiv care ajunge la lo-
tul național este ajutat enorm. Acolo 
trebuie să � i tot timpul în vârf. Având 
în vedere că ei sunt și mai mici, e o 
experiență foarte bună”, a mai spus 
antrenorul.

Sursa: arq.ro

Ziua Națională celebrată la Sântana
Ziua Națională a României a fost sărbători-

tă anul acesta fără festivități. Cinstirea eroilor 
noștri s-a făcut în liniște. 

La Monumentul Eroilor din Comlăuș au fost 
depuse coroane de � ori din partea Primăriei 
Orașului și a Consiliului  Local Sântana. 

La mulți ani România! 
La mulți ani 

sântăneni și cherecheni!
„Nu vom uita niciodată jertfa înaintașilor, 

sântănenii făcând parte din cei care au luptat 
din greu pentru înfăptuirea Marii Uniri, pentru 
construirea idealului de secole ale românilor: 
o Românie unită, o națiune română liberă. La 
Mulți Ani România!”- a declarat primarul Da-
niel Tomuța.
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- Domnule primar, ne apropiem cu pași 
repezi  de sfârșitul anului. Cum a fost anul 
2020 la nivelul orașului Sântana?

-A fost un an greu din toate punctele de 
vedere. Anul 2020 va rămâne marcat în is-
torie ca anul pandemiei de coronavirus care, 
vedeți, ne-a dat viețile peste cap. 

Un an plin de restricții, în care izolarea so-
cială a fost cuvântul de ordine. Activitățile 
economice, culturale, sportive sau sociale, 
toate au avut de suferit Dacă mai suprapu-
nem și cele două rânduri de alegeri, locale și 
parlamentare, cu toată tensiunea politică și 
socială ce o presupun alegerile, avem tabloul 
complet al unui an di� cil. 

- Care este situația pandemiei în oraș?
-Sântana, incluzând aici și satul Caporal 

Alexa, este aproape de media județului, deși 
o bună perioadă de timp eram localitatea 
urbană cu cea mai mică incidență dintre 
orașele județului. Deși la început Sântana 
a avut mai multe cazuri active, acum aces-
tea au scăzut. La mijlocul lunii decembrie 
rata de infectare în Sântana a fost de 3,05, la 
1.000 de locuitori. 

- Cum comentați rezultatul alegerilor par-
lamentare recent încheiate?

-În primul rând aș spune că sunt surprin-
zătoare. Se pare că stând pe margine ai mai 
mult de câștigat decât cei care lucrează. PNL 
a încercat să țină piept crizei sanitare pro-
vocate de coronavirus, scăderii economice 
și tuturor nemulțumirilor generate pe acest 
fond, cu toate acestea nu a primit aprecieri 
din partea electoratului. În alt plan, retrage-
rea PSD de la guvernare și schimbarea con-
ducerii, mă refer la Dragnea și Dăncilă, au 
relansat acest partid. Surpriza au făcut-o cei 
de la noul partid AUR, către care se îndreap-
tă speranțele multor cetățeni și care vor tre-
bui să con� rme aceste speranțe sau se vor 
stinge și ei ca PPDD sau PRM. 

- Cu atâtea evenimente intens mediatiza-
te, aproape că rămân în urmă realizările 
administrației locale. Ce este remarcabil 
din punt de vedere al dezvoltării orașului?

-În po� da greutăților, am mers înainte cu 
dezvoltarea orașului. Construim mai mult 
ca niciodată. Cel mai mare câștig este faptul 
că proiectele de dezvoltare nu se realizează 
din banii noștri, ci din bani europeni sau 
guvernamentali. De fapt, totul se reduce la 
bani, iar orașul nostru este un oraș mic, care 
nu ar �  putut susține � nanciar un asemenea 

ritm de dezvoltare. Sunt în lucru 17 proiecte 
majore, din care amintesc doar pe cele mai 
vizibile: casa de cultură de lângă primărie, 
sala de sport din Comlăuș, pistele de bi-
ciclete care au ajuns deja până în centrul 
orașului, restaurarea fostului Gimnaziu La-
tin de lângă biserica catolică, și alte proiecte 
care împreună costă mai mult decât bugetul 
primăriei pe următorii patru ani. 

- Am scăpat din vedere alegerile locale. 
Sunteți primul primar de la revoluție în-
coace care reușește să � e reales pentru un 
al treilea mandat. În schimb, consiliul local 
este foarte divizat: 5 formațiuni politice și 
un independent. Cum vedeți viața politică 
a următorilor patru ani. 

-Pentru mine, faptul că am fost ales la al 
3-lea mandat, reprezintă o onoare dar și o 
obligație față de cetățenii care mi-au acordat 
această încredere.

-În ceea ce privește componența Consi-
liului Local, nu îmi fac probleme.Plec de la 
convingerea că toți consilierii doresc dezvol-
tarea și binele orașului și din acest punct de 
vedere suntem parteneri. Sper să înțeleagă 
cu toții acest lucru și să lase deoparte propa-
ganda electorală, cel puțin un timp. Lumea 
este sătulă de politică. Acum e timpul să mai 
și muncim. 

- Aveți neîmpliniri, lucruri pe care să vi le 
reproșați pentru ultimii opt ani?

-Mi-aș �  dorit și eu, ca toată lumea dealt-
fel, să putem rezolva în acești opt ani toa-
te problemele comunității, să nu mai existe 
nemulțumiri. Dar, după cum am mai spus, 
totul ține de bani. Nu este rea voință, dar nu 
ne putem întinde mai mult decât ne e plapu-
ma. Marea provocare este să facem rost de 
banii necesari pentru dezvoltare și, fără să 
mă laud, dar în cea mai mare parte ne-am 
achitat de de această sarcină. 

- Cu toate că realizările din ultimii ani 
sunt vizibile, opoziția a promovat în cam-
pania electorală ideea că se putea mai 
mult. Cum combateți această a� rmație?

-În campania electorală se spun multe și 
multe lucruri spuse sunt neadevărate. Fieca-
re partid vrea să cucerească simpatia electo-
ratului. Este normal ca cei a� ați la conduce-
re să � e ținta atacurilor. Pentru restabilirea 
adevărului, unul dintre colegii mei i-a pro-
vocat pe contracandidații noștri să găsească 
o localitate în care s-au asfaltat mai multe 
străzi sau în care s-a făcut mai multă canali-
zare decât la Sântana. Nu a primit răspuns. 
Sunt sigur că dacă se găsea un singur exem-
plu, s-ar �  făcut public. Concluzia este că, la 
Sântana, se muncește și că rezultatele sunt 
remarcabile.

- Un ultim mesaj pentru cititori:
S� ntele Sărbători și Anul Nou să � e mo-

mente de bucurie și pace su� etească pentru 
toții cetățenii orașului Sântana și ai satului 
Caporal Alexa. Suntem la � nalul unui an cu 
grele încercări, drept pentru care, hadeți să 
privim anul care vine cu multă speranță și 
încredere. Vă doresc sănătate multă și sărbă-
tori binecuvântate!

De vorbă cu primarul Daniel Tomuța
Am avut un an bun pentru oraș

Primar
 Daniel Tomuța

Stadiul proiectelor 
aflate în derulare

”Amenajare teren de sport multifuncțional 
pe strada Dunării”

- Se așteaptă semnarea de către � nanțator a Actului Adițional la 
Contractul de � nanțare pentru a se putea face recepția la temi-
narea lucărilor.

”Amenajare piste de biciclete în Orașul Sântana” 
- În luna noiembrie 2020 s-a lansat procedura de achiziție pu-

blică (licitație deschisă) având ca obiect dotări, utilaje, echipa-
mente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj

- Până în prezent s-au asfaltat aproximativ 2 km de pistă pentru 
biciclete.

”Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) 
si adaptarea ei la nevoile culturale ale comunitatii”
- S-au realizat lucrări de îndepărtare a pardoselii de la etajul 1 

al clădirii
- S-au turnat centuri de beton peste o parte din zidurile peri-

metrale
- Au început lucrările de consolidare a structurii și montarea 

noii învelitori de țiglă ceramică. 
”Creșterea e� cienței energetice la clădiri 

rezidențiale în orașul Sântana judetul Arad” 
- Urmează să se realizeze recepția la terminarea lucrărilor
- La � nalul lunii ianuarie 2021, acest proiect se va � naliza.
”Realizare locuințe colective sociale pe str. Unirii 

în Orașul Sântana. Amenajare parc Europa
 in Orașul Sântana”

- S-a � nalizat Proiectul Tehnic pentru obiectivul ”Amenajare 
parc Europa în Orașul Sântana”, urmând ca acesta să � e trimis la 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, pentrua vizare.

- Urmează să se lanseze achiziția pentru execuție lucrări la 
”Amenajare parc Europa în Orașul Sântana”

- Procedura de achiziție ce are ca obiect servicii de proiectare 
și execuție lucrări pentru obiectivul ”Realizare locuințe colective 
sociale pe str. Unirii în Orașul Sântana” este în desfășurare și vi-
zează 3 blocuri, a câte 16 apartamente � ecare.

Primăria Orașului Sântana

”Restaurarea Urbarialhaus 
(Casa urbariala) 

si adaptarea ei la nevoile 
culturale ale comunitatii”

Proiect european în derulare
S-au realizat lucrări de îndepărtare a pardoselii de la etajul 

1 al clădiri, s-au turnat centuri de beton peste o parte din 
zidurile perimetrale și au început lucrările de consolidare a 
structurii și montarea noii învelitori de țiglă ceramică.

Primăria Orașului Sântana

Administrația locală 
încheie anul 2020 în forță!
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Căsătoriile lunii Noiembrie2020
BUDEA VASILE și  DAVID FLOARE

Luna precedentă a fost o� ciată 
la Primăria Orașului Sântana căsătoria unui nou cuplu

sântănean, care a hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-i din inimă acestei 

noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

AMBRU AUREL
TODORUȚ OCTAVIAN

RUS VIORICA
POPA MINODORA

DRAIA VIOREL
AVRAM IOAN

BLĂGĂU GHEORGHE
CRAINIC SOFIA
MATEȘ VIOREL
ILICA FLOARE

TOMUȚA NICOLAE
LUPITU LIVIA

CAZACU MARIN

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

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

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-

trunit în ședință extraordinară în data de 
03.11.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Depunerea jurământului de către d-na 
Igreț Alina Mariana;

2.Proiect de hotărâre privind completarea 
comisiei pentru programe de dezvoltare eco-
nomico-socială, buget- � nanţe, administra-
rea domeniului public și privat al orașului, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii și comerţ - inițiator: pri-
mar Tomuța Daniel-Sorin (comisia 3);

3.Proiect de hotărâre privind alegerea comi-
sie de numărare a voturilor-inițiator: primar 
Tomuța Daniel-Sorin (comisia 3);

4.Proiect de hotărâre privind alegerea vice-
primarului orașului Sântana-inițiator: pri-
mar Tomuța Daniel-Sorin (comisia 3);

Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-
trunit în ședință extraordinară în data de 
13.11.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Desemnarea președintelui de ședință;
2.Constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sântana;
3.Proiect de hotârâre privind recti� carea 

bugetului local al orașului Sântana pentru 
anul 2020;

4.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
devizului general, a  indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare și modernizare Școala Generală 
Sfânta Ana, corp str. Ghioceilor nr. 29-31, 
oraș Sântana, județul Arad”;

5.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții “Reabi-
litare și modernizare Școala Generală Sfânta 
Ana, corp str. Ghioceilor nr. 29-31, oras Sân-
tana, județul Arad”;

6.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
devizului general, a  indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții 
„Extindere Școala Gimnazială Sântana cu 
sala de sport–strada Tudor Vladimirescu, nr. 
25, județul Arad”;

7.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții „Extin-
dere Școala Gimnazială Sântana cu sala de 
sport – strada Tudor Vladimirescu, nr. 25, 
județul Arad”;

8.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
devizului general, a indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investiții „Mo-
dernizare străzi în orașul Sântana, județul 
Arad, etapa IV”;

9.Proiect de hotârâre privind actualizarea 
devizului general, a indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investiții „Ame-
najare teren de sport multifuncțional pe stra-
da Dunării „;

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
26.11.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind însușirea și 
predarea inventarului mijloacelor � xe efec-

tuate în regim propriu, către operatorul re-
gional Compania de Apă Arad SA- inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

2.Proiect de hotârâre privind desemna-
rea reprezentanților Consiliului Local în 
consiliile de administrație ale unităților de 
învățamânt din orașul Sântana, pentru anul 
școlar 2020-2021- inițiator Tomuța Daniel-
Sorin, comisia 2;

3.Proiect de hotârâre privind obligativitatea 
utilizatorilor serviciului de salubrizare (per-
soane � zice și juridice) de a încheia contrac-
te cu Retim Ecologic Service SA - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

4.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
actului adițional nr.6 la contractul de dele-
gare prin concesiune a gestiunii activităților 
componente de operare a stațiilor care fac 
parte din sistemul integrat de management 
al deșeurilor de la nivelul județului Arad- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

5.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
comisiei de licitație din hotărârea nr. 162 din 
18.08.2020 privind aprobarea vânzării prin 
licitație publică a imobilului din Sântana, str. 
Mihai viteazul, nr. 18,  evidențiat în CF nr. 
300417-C1-U4 Sântana, CF vechi nr.4293-
Comlăuș, nr. top. 665/1/3/III, în suprafață 
construită de 75 mp- inițiator Tomuța Dani-
el-Sorin, comisia 3;

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat reprezentantului orașului Sântana 
în Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru 
modi� carea actului constitutiv și a statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad- inițiator Tomuța Da-
niel-Sorin, comisia 1;

7.Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului con-
siliului orașului Sântana în Adunarea Gene-
rală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad, 
în vederea aprobării modi� cării contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de trans-
port public local nr. 750/03.12.2019 – act 
adițional la contractul nr. 704/02.12.2019, 
astfel cum a fost modi� cat prin actele 
adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, 
nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020- inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
mandatării domnului primar Tomuța Daniel 
Sorin pentru ședința Adunării Generale Or-
dinare a Acționarilor din data de 18.12.2020, 
la Compania de Apă Arad SA -  inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 3;

9.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare ilu-
minat stradal oraș Santana, județul Arad”- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

10.Proiect de hotârâre privind acordarea 
facilităților prevăzute de OUG nr. 181/2020 
privind unele măsuri � scale - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

Întocmit, Anca Butar

Servicii de asistenta rutiera  24 / 7
ITP, SERVICE AUTO

ELECTRICIAN AUTORIZAT, SERVICE MOBIL
PANA CURENT BATERIE, PANA COMBUSTIBIL

SUNTEM DISPUSI SA AJUTAM IN ORICE SITUATIE 
CLIENTUL

APELATI CU INCREDERE
0746928207   ANDREI
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Proiectul de hotărâre privind 
impozitele și taxele aferente 
anului 2021 poate �  consultat pe 
site-ul primariei, www.primari-
asantana.ro, acesta � ind postat 
la transparență (Monitorul O� -

cial Local).
Menționăm că taxele și impo-

zitele aferente anului 2021 nu 
se modi� că, acestea � ind doar 
actualizate cu indicele in� ației, 
conform prevederilor art.491 
din Legea nr.227/2015 privind 
Codul � scal, cu modi� cările ul-
terioare și a Hotărârii Consiliului 
Local Sântana nr. 68/14.04.2020

Serviciul taxe și impozite

Se dovedește că buna colaborare între 
administrație și cetățeni dă roade. Co-
lectarea resturilor vegetale și a frunzelor 
de nuc a decurs în condiții foarte bune. 
Mulțumim cetățenilor care respectă me-
diul și colaborează pentru a păstra un 
aer curat în Sântana și Caporal Alexa.

Primăria Orașului Sântana

S t a r e a  d e 
a l e r t ă  s e 

p r e l u n g e ș t e
Comitetului Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă, a prelungit 
starea de alertă pentru încă 30 de 
zile, începând din 14 decembrie. 
Asta înseamnă că sărbătorile de 
iarnă vor �  celebrate cu restricții, 
� ind în vigoare aceleași reguli ca 
până acum – cea mai importan-
tă în acest sens � ind circulația 
după ora 23:00 doar cu motiv 
întemeiat.

În legătură cu sărbătorile de 
iarnă, secretarul de stat Raed 
Arafat a precizat că de Crăciun 

și Revelion vor �  în vigoare 
aceleași măsuri ca până acum. 
Asta înseamnă că nu vor �  or-
ganizate petreceri în stradă în 
noaptea dintre ani. „E foarte 
important � ecare persoană ce 
va face în familie. Încă nu sun-
tem pe descreștere consistentă. 
În privința colindatului, sfatul 
este să evitați acest lucru, chiar 
dacă e o tradiție, mersul din casă 
în casă, crește mult riscul de 
infecție”.

„De sărbători, gândiți-vă la să-
nătatea dumneavoastră, a fami-
liei dumneavoastră și a celor în 
vârstă. Încercați cât de mult po-
sibil să limitați numărul celor cu 
care va întâlniți”, a spus Arafat.

Primăria Orașului Sântana

Rezultate alegeri  parlamentare în o r a ș

O  t o a m n ă  c u r a t ă

Începând cu data de 01.12.2020, con-
form OUG nr.208/2020 se modi� că limi-
ta superioară a veniturilor până la care se 

acordă ajutorul de încălzire, la 800 lei.
Vă aducem la cunoștință faptul că,  în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 
70/2011, dacă cererea a fost depusă până 
în data de 20 a lunii, solicitanții bene� -
ciază de ajutor,  în luna respectivă , iar 
dacă cererea se depune dupa data de 
20 a lunii, aceștia bene� ciază de ajutor, 
luna următoare 

Direcția de Asistență Socială

M o d i f i c ă r i 
l a  a j u t o r u l 

p e n t r u  î n c ă l z i r e
a  l o c u i n ț e i

A n u n ț 
t a x e - i m p o z i t e 

2 0 2 1

Între 1919- 1920
Masca a fost obligatorie

Masca a fost obligatorie și în 
1919-1920, deci nu e nimic nou 
sub soare! Doar că pe atunci 
dacă nu o purtai, mergeai la 
închisoare. Astăzi există Face-
book, unde unii își arogă aere de 
medici specialiști și contestă că 
boala ar exista, ba mai și organi-
zează proteste... Gripa spaniolă 
a făcut atunci între 50 de milioa-
ne și 100 milioane de victime în 
întreaga lume. Se crede că a fost 
una dintre cele mai letale pande-
mii, după Moartea neagră, din 
istoria umanității. Multe dintre 
victime au fost persoane tinere 
și sănătoase, gripa spaniolă fi ind 
total diferită de celelalte pande-
mii care au afectat copii, bătrâni 
și persoane cu sănătatea deja 
slăbită. Boala a fost observată 

pentru prima dată în Fort Ri-
ley, Kansas, Statele Unite la 11 
martie 1918. Aliații din Primul 
război mondial au numit-o gripă 
spaniolă deoarece a primit mai 
multă atenție în presa spaniolă 
decât în restul Europei. Spania 
nu a fost implicată în confl ict, 
iar presa nu era cenzurată ca în 
restul Europei.
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În acest an Ministerul 
Culturii a alocat Comple-
xului Muzeal Arad suma 
de 37.500 lei pentru con-
tinuarea activității de cer-
cetare arheologică pe șan-
tierul arheologic Sântana 
– Cetatea Veche.

Cetatea de la Sântana este 
considerată a �  una dintre 
cele mai mari forti� caţii 
din preistoria Europei, cu 
o vechime apreciată la cir-
ca 3.400 de ani. Existența 
acesteia era cunoscută au-
torităţilor austriece încă de 
la sfârșitul secolului XVIII. 
Cetatea a fost cercetată de 
către arheologi în mai mul-
te rânduri. La mijlocul se-
colului trecut, o echipă de 
arheologi din Arad și Cluj-
Napoca, au demonstrat că 
ridicarea forti� caţiei a avut 
loc pe parcursul epocii 

târzii a bronzului. Noi cer-
cetări arheologice asupra 
sitului Sântana “Cetatea 
Veche” au fost apoi între-
prinse începând cu anul 
2008.

În anul 2018, Complexul 
Muzeal Arad împreună cu 
Universitatea Goethe din 
Frankfurt și Institutul de 
Arheologie din Cluj-Napo-
ca al Academiei Române 
au demarat o nouă etapă de 
cercetări la „Cetatea Veche”. 
Dr Florin Gogâltan, de la 
Institutul de Arheologie și 
Istoria Artei Cluj Napoca 
declara cu acel prilej: „Am 
cercetat aproximativ 55 de 
hectare din cele aproape 
90. Și, în urma măsurători-
lor, am descoperit rezultate 
care ne sperie: un palat uri-
aș, cu lungimea de 100 de 
metri și lăţimea de 40 de 

metri. Vrem să continuăm 
săpăturile și, pe cât posi-
bil, vrem să facem aceas-
tă cetate să � e măreaţă, la 
fel cum a fost în urmă cu 
peste 3.000 de ani. Pentru 
că trebuie precizat faptul 
că, la vremea respectivă, 
cetatea de la Sântana era 
o capitală a Europei”. Tot 
cu această ocazie, domnul 
Rüdiger Krause, profesor 
la Universitatea Goethe 
din Frankfurt a declarat că: 
„Ne-am propus să facem 
cercetări la Sântana pentru 
o perioadă de trei ani de 
zile. Lucrările arheologice 
bene� ciază de � nanţare și 
din partea landului Hesse, 
din Germania”.

Primăria
 Orașului Sântana

F i n a n ț a r e  p e n t r u  s i t u l  a r h e o l o g i c 
„ C e t a t e a  V e c h e ”

În � ecare an aveam un obi-
cei frumos. Primăvara, în luna  
aprilie, de Ziua Internațională a 
Cărții, premiam cititorii � deli, 
eveniment care, anul acesta, a 
putut �  organizat doar la � ne-
le anului, din cauza condițiilor 
create de pandemie. Bibliote-
ca Orășenească ,,Ștefan Aug.
Doinaș” Sântana nu își uită citi-
torii � deli și constanți astfel că, 
și anul acesta evenimentul s-a 
desfășurat într-o atmosferă plă-
cută, în prezența d-lui primar 
Tomuța Daniel, cititorii � deli � -

ind răsplătiți cu diplome și pre-
mii, acestea din urmă constând 
în cărțile pe care și le-au dorit. 

Premianții sunt: 
- Elevii: Budișan Jessica, 

Budișan Teodora, Budișan Elias, 
Rădac Maria, Musca Ana Maria, 
Musca Darius, Lancea Alexan-
dra, Ilașcu Marina, Pop Daniel 
R., Marc Alina, Tîrlea Cristina; 

- Domnișoarele Borteș 
Patricia, Rădac Ioana Elena, Ni-
cola A.Florina, Stângă Lavinia, 
Morgoș Mălina și doamna prof. 
Nadiu Elena;

Un premiu special i s-a acordat 
elevei Ghilea Iosana, atât pen-
tru dedicația și perseverența de 
a citi un număr impresionant 
de cărți, cât și pentru gestul de 
a dona bibliotecii cărțile primite 
în urma câștigării concursului 
de ilustrații online, ,,Povestea 
lui Ickabog”, organizat de editu-
ra Arthur.

,,Cartea 
este o pasiune,

iar pasiunea se împarte...”
Bibliotecar, 

Morgoș Marinela

P r e m i e r e a  c i t i t o r i l o r  f i d e l i
a i  b i b l i o t e c i i

Doamna Dr. Alina Is-
pravnic, medic primar și 
administrator al Labora-
torului de analize medica-
le ALMED, pe lângă care 
funcționează cabinetul de 
obstetrică-ginecologie, ne 
informează că, începând 
din luna ianuarie, în locul 
doamnei dr. Fodor Izabela, 
cabinetul va bene� cia de 
serviciile doamnei Dr. Pe-
trut Adelina Maria.

Dr. Petrut Adelina Maria, 
este medic specialist obste-

trică și ginecologie și are 
competență în ecogra� e 
ginecologică. Are 33 ani și 
lucrează și la clinica Medli-
fe Genesis,unde va putea 
asista la naștere viitoarele 
mame.

În cadrul cabinetului se 
vor realize și consult gi-
necologic și testare PAPP 
pentru femei. Medicul va 
veni începand cu data de 
11.01.2020, în � ecare luni 
pentru pacientele progra-
mate. Programările se fac 
la sediul Laborator Almed 
și la tel. 0257463560

D-na dr. Petrut Adelina 
încurajează femeile să se 
prezinte cel puțin odată pe 
an la un consult ginecolo-
gic, în care pot �  depista-
te precoce, atât tumorile 
ovariene cât și cele de col 
sau corp uterin, care au o 
frecvență mai mare la fe-
meile cu vârsta cuprinsă 
între 35-65 ani. Testele dia-
gnostic ce pot �  realizate de 
către d-na doctor, respectiv 
ecogra� e, citologie de col și 
examen PAPP, pot și trebu-

ie să prevină cancerele mai 
sus menționate.

De asemenea, modi� că-
rile hormonale ce apar în 
perioade diferite ale vieții 
și care pot crea infertilita-
te sunt tratabile dacă pa-
cientele acordă su� cientă 
atenție prevenției și consul-
tului medical de specialita-
te.

D-na dr. Ispravnic Alina 
ne informează suplimen-
tar că, în cadrul Laborato-
rului de analize medicale 
ALMED se pot efectua și 
teste de sânge pentru iden-
ti� carea anticorpilor speci-
� ci SARS-CoV-2, prin care 
putem a� a dacă am trecut 
prin boală și avem anti-
corpi. Testele sunt realizate 
pe un aparat performant,  
similar cu cele a� ate în cele 
mai mari laboratoare din 
Arad. Testul este important 
mai ales în formele ușoare 
și medii ale bolii, unde în 
colaborare cu medicii de 
familie, pacientul poate �  
supravegheat până la vin-
decare.

M e d i c  n o u  l a  c a b i n e t u l
 d e  o b s t e t r i c ă - g i n e c o l o g i e

În luna septembrie, dna Ana-
maria Popa, împreună cu volun-
tari ai Asociației Cetatea Volun-
tarilor Arad și alături de dl Iustin 
Cionca – președinte al Consi-
liului Județean Arad, dl primar 
Daniel Tomuța și dl viceprimar 
Dinorel Musca au organizat o 
acțiune comună de ajutorare a 
unor copii din 40 de familii din 
orașul Sântana și satul Caporal 
Alexa. Copiii au primit cu mare 
bucurie pachetele cu alimen-
te și dulciuri iar părinții ne-au 
întâmpinat cu  recunoștință și 
mulțumire. 

Îi mulțumim dnei Anama-
ria Popa, atât pentru acțiunea 
desfășurată în orașul nostru, cât 
și pentru întreaga sa activitate de 
voluntariat, pentru stăruința cu 
care găsește soluții problemelor 

descoperite în societatea civi-
lă, pentru marea capacitate de a 
mobiliza oamenii din jur, pentru 
continua implicare a tinerilor în 
acțiuni care să îi responsabilizeze 
și să îi ajute a empatiza cu proble-
mele comunității în care trăiesc.

Primăria Sântana

D ă r u i n d  v e i  d o b â n d i


