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FEBRUARIE

SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

-De unde această pasiune?
-De mic copil. Tata se ocupa cu mo-

torete, le cumpăra de la preoții ca-
tolici. Pe vremea aceea, în anii ’70, 
preoții catolici primeau de la Caritas 
motorete marca Zündapp pentru ca 
să poată umbla mai ușor în satele din 
parohii. Unii dintre ei, ca să mai facă 
un ban în plus, le vindeau, iar tatăl 
meu le cumpăra și le revindea și el la 
rândul lui.

-Câte motociclete aveți?
-Am 13-14 motorete și multe piese 

de rezervă. Cea mai veche este din 

1966.
-Și colecția de tractoare?
-Cel mai vechi este fabricat în 1948 

înAnglia. Are motor în patru timpi pe 
benzină și se numește Ferguson TEA-
20.

-Tractoarele funcționează?
-80% dintre ele sunt funcționale. Pe 

unele le-am reparat cu mâna mea, 
singur-singurel.

-Este și asta o pasiune?
-Da. Așa liniște totală am acolo, când 

sunt cu ”� erele mele”! Nu mă deran-
jează nimeni. >>> pag.8 > pag.8

Să aveți parte de o primăvară
plină de bucurie și fericire

Luna martie este o lună a sărbăto-
rii, perioada din an când natura se 
trezește la viaţă. 

Este prima lună a primăverii, luna 
mărțișorului, dar și luna în care toa-
te doamnele și domnișoarele trebuie 
apreciate, trebuie sărbătorite. 

Ziua de 1 martie este ziua înce-
perii primăverii, serbând deschide-

rea ghioceilor, cum altfel decât prin 
mărțișoarele oferite persoanelor 
dragi. Este o zi a bucuriei depline, o 
zi a mărțișorului.

Ziua de 8 Martie este sărbătoarea tu-
turor doamnelor și domnișoarelor, o zi 
specială, în care nu trebuie să uităm să 
ne preţuim ce avem mai scump pe 
lume – mama, prietena, soţia, buni-
ca sau � ica. 

Doresc să urez pe această cale tu-
turor doamnelor și domnișoarelor 
din Sântana și Caporal Alexa, ca 
luna bucuriei, vestitoarea primăve-
rii și dătătoarea de speranţă și lumi-
nă, să le aducă împlinirea celor mai 
frumoase dorințe, să le dea putere, 
sănătate, încredere.

 Să aveţi parte de o primăvară pli-
nă de iubire. Să nu uităm că iubirea 
este cea care ne înnobilează și deo-
potrivă ne face viaţa mai frumoasă! 

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Cu ocazia Zilei de 1 și 8 Martie, 
vă urăm cu respect, stimate doamne și domnișoare, 

să aveți parte de două zile speciale,
 pline de  împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi 

Două zile de sărbătoare care să vă lumineze inimile
 și să vă umple sufl etul de fericire și căldură . 

La Mulți Ani!
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar,Consiliul Local

O expoziție inedită
Interviu cu domnul 

Stefan (Hoară) Mackert

Extindere canalizare
Vremea frumoasă permite demararea 

lucrărilor din proiectul de extindere a 
canalizării în Orașul Sântana. Străzile 
vizate sunt Ciocârliei, Lacul Roșu și M. 
Sadoveanu. Investiția va �  realizată prin 
intermediul Companiei de Apă Arad, 
astfel că, după încheierea etapelor pre-
mergătoare aprobării proiectului, aces-
ta va ajunge în etapa de contractare, 
deschizând astfel posibilitatea asfaltării 
străzilor menționate.

Toaletarea arborilor 
de pe domeniul public

În luna februarie a acestui an, Pri-
măria Orașului Sântana a efectuat 
operațiuni de toaletare  a peste 350 
de arbori a� ați pe domeniul pu-
blic, în parcuri și pe aliniamentele 
stradale din orasul Sântana și satul 
Caporal Alexa. Aceste operațiuni 
au avut ca scop, estetizarea și 
întreținerea arborilor tineri pre-

cum și  eliminarea riscurilor pe care 
le pot reprezenta copacii înalti sau 
putrezi care în caz de furtună sau 
vreme nefavorabilă pot crea daune 
materiale. Au fost toaletați și arbo-
rii ale căror crengi obturau ilumi-
natul stradal. Primăria Orașului va 
continua această campanie și în anii 
următori, reducând astfel numărul 
arborilor care pot reprezenta un 
pericol pentru cetățeni, imobilele și 
bunurile acestora.

 Încheiem acest anunț rugând ce-
tățenii să-și toaleteze regulat arbo-
rii de pe proprietate  sau aferenți 
proprietății, evitând astfel situațiile 
în care această operațiune devine 
una foarte di� cilă.

Inspector protecția mediului
Laurențiu Blidar

Suntem obișnuiți să vedem la tele-
vizor, organizate cu diverse ocazii, 
expoziții de mașini vechi, de epocă. 
La Sântana, domnul Stefan Hoară 

deține o colecție de motociclete și de 
tractoare oldtimer din mărci de renu-
me: Porche, Eiher, Kramer, Ferguson 
etc.
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ART. 160 
  (1) Bicicletele, atunci 

când circulă pe drumul pu-
blic, trebuie conduse numai 
pe un singur rând.

  (3) Dacă pe direcţia 
de deplasare există o pistă 
pentru biciclete, semnalizată 
ca atare, conducătorii vehi-
culelor prevăzute la alin. (1) 
sunt obligaţi să circule numai 
pe această pistă. Se interzice 
circulaţia altor participanţi la 
tra� c pe pistă pentru bicicle-
te.

  (4) Se recomanda ca, 
în circulaţia pe drumurile 
publice, biciclistul să poarte 
cască de protecţie omologa-
tă.

ART. 161 
  (1) Se interzice condu-

cătorilor de biciclete:
  a) să circule pe sectoa-

rele de drum semnalizate cu 
indicatorul având semni� ca-
ţia „Accesul interzis bicicle-
telor”; 

  b) să înveţe să conducă 
biciclete pe drumurile intens 
circulate;

  c) să circule pe trotu-
are, cu excepţia cazului când 
pe acestea sunt amenajate 
piste speciale destinate lor;

  d) să circule fără a tine 
cel puţin o mână pe ghidon 
și ambele picioare pe pedale;

  e) să circule în paralel, 
cu excepţia situaţiilor când 
participa la competiţii spor-
tive organizate;

  f) să circule în timp ce 
se a� ă sub in� uenţa alcoolu-
lui, a produselor ori substan-
ţelor stupe� ante sau a medi-
camentelor cu efecte similare 
acestora;

  g) să se tina de un ve-
hicul a� at în mers ori să � e 
remorcat de un alt vehicul 
sau împins ori tras de o per-
soană a� ată într-un vehicul; 

  h) să transporte o altă 
persoană, cu excepţia situaţi-
ei prevăzute la alin. (1^1) și 
a situaţiei când vehiculul este 
construit și/sau echipat spe-
cial pentru transportul altor 
persoane;

  i) să circule pe partea 
carosabilă în aceeași direcţie 
de mers, dacă există acosta-
ment practicabil;

  j) să transporte sau 
să tragă orice fel de obiecte 
care, prin volumul ori greu-
tatea lor, stânjenesc sau peri-
clitează conducerea vehicu-
lului ori circulaţia celorlalţi 
participanţi la tra� c;

  k) să circule pe aleile 

din parcuri sau din grădini 
publice, cu excepţia cazurilor 
când nu stânjenesc circulaţia 
pietonilor; 

  l) să circule fără înde-
plinirea obligaţiilor prevăzu-
te la art. 14 și 15;

  m) să circule atunci 
când partea carosabilă este 
acoperită cu polei, gheaţă sau 
zăpadă;

  n) să circule cu de-
fecţiuni tehnice la sistemele 
de frânare sau cu un vehi-
cul care nu este prevăzut cu 
avertizor sonor; 

  o) să traverseze dru-
murile publice, pe trecerile 
destinate pietonilor, în timp 
ce se deplasează pe bicicletă;

  p) să circule pe alte 
benzi decât cea de lângă bor-
dură sau acostament, cu ex-
cepţia cazurilor în care, înainte 

de intersecţie, trebuie să se în-
cadreze regulamentar în func-
ţie de direcţia de deplasare;

  r) să circule în inte-
riorul localităţilor în care 
nu funcţionează iluminatul 
public, precum și în afara 
localităţilor fără a purta îm-
brăcăminte cu elemente � u-
orescent-re� ectorizante, de 
la lăsarea serii până în zorii 
zilei sau atunci când vizibili-
tatea este redusă;

  s) să conducă vehicu-
lul fără a menţine contactul 
roţilor cu solul.

  (1^1) Copilul în vâr-
stă de până la 7 ani poate �  
transportat pe bicicletă, de 
către un adult, numai dacă 
vehiculul este prevăzut din 
construcţie cu un suport spe-
cial sau dacă are montat un 
dispozitiv omologat.

----------
  (2) Pe timpul circulaţi-

ei pe drumurile publice, con-
ducătorii de biciclete sunt 
obligaţi să aibă asupra lor ac-
tul de identitate.

Primăria Orașului Sântana

D i n  a c t i v i t a t e a  C l u b u l u i  C o p i i l o r  S â n t a n a

G.M. Teodor Răduț este una din 
personalitățile reprezentative ale 
Artelor Marțiale din România, 
președinte de dlub, antrenor, or-
ganizator de competiții, lector și 
participant la diverse evenimente 
în domeniu Artelor Marțiale la ni-
vel național, european și mondial. 
Este practicant de arte marțiale din 
22.02.1988 obținând în decursul 
anilor: 6 Dan în Karate Shotokan, 6 
Dan în Godai Ryu Karate, 2 Dan Ju 
Jitsu și 1 Dan Judo.

De-a lungul timpului au apărut în 
România multe cărți legate de arte 
marțiale, unele dintre ele având ca 
domeniu de interes istoria artelor 

marțiale, altele au adus în discuție 
aspecte � loso� ce și spirituale în timp 
ce unele au abordat partea tehnică și 
metodică în fucție de cunoștințele și 
experiențele autorilor.

G.M. Teodor Răduț este și autorul 
a două cărți „ Lupta cu tine însuți” 
apărută în 2010 și  „ Calea mea” 
apărută în 2018. Este un exemplu 
pentru elevii săi și pentru colegi 
de asemenea iar șansa ca dl. Răduț 
să predea la C.C. Sântana este una 
imensă. Disciplina pe care o impu-
ne un asemena sport este adusă aici 
la Sântana iar copiii sunt așteptați 
cu drag la aceste cursuri. Trebuie 
spus că acest sport nu educă și nu 

pregătește tineri pentru a deveni 
violenți. De fapt la aceste cursuri 
regula de bază este disciplina și res-
pectul cultivându-se încrederea și 
tăria de caracter. Este de-o potrivă 
recomandat atât băieților cât și fete-
lor.

Participând la cursurile pe care dl 
profesor le oferă în cadrul Clubului 
Copiilor din Sântana vă veți putea 
delecta și cu experiența pe care dl. 
Răduț a împărtășit-o prin interme-
diul cărții sale „Calea mea” pe care o 
puteți găsi la sediul Clubului Copi-
ilor Sântana. Vă așteptăm cu drag.

Prof.
 Diana Blîndu

Clubul Copiilor Sântana are din acest an 
un campion mondial în domeniul Artelor Marțiale

2-vine de la singurele 2 fețe ale tale pe care 
mi le-ai arătat

0-vine de la iubirea pe care mi-ai purtat-o
1-vine de la singura lacrimă pe care o s-o 

mai vărs pentru tine
8-vine de la viețile de pisică pe care le-ai 

pierdut

Cratima vine de la podul șubred pe care 
stai acum.

2-vine de la cele 2 petale care au mai ră-
mas din buchetul pe care mi l-ai dăruit anul 
trecut

0-vine de la regretele pe care le ai și o să le 
mai ai

1-vine de la singura șansă pe care ai avut-o
9-vine de la o nouă viață fără tine

Mara Blîndu(cls a IX a)
Cercul de creație literară C.C.Sântana

2018 cratimă 2019

R e g l e m e n t ă r i  l e g a l e  p r i v i n d  c i r c u l a ț i a  c u  b i c i c l e t e l e
Extras din Hotărârea de Guvern 1391/2006 privind circulația 

pe drumurile publice

Fluturașul m-a rugat să-i prezint 
lumea mea. După o zi de explorat 
și învățat, Fluturașul s-a întors de 
unde a venit dar nu trecu o zi și mi-a 
spus:„ Știi...ar trebui să ne întoarcem 
în lumea ta, vrei?” Nu am înțeles de 
ce trebuie să ne întoarcem. Atunci 
Fluturașul m-a lămurit „ În lumea ta 
există un cristal magic. Acel cristal, 
dacă îl atingi, te face cavaler, iar pe 
mine un � uture multicolor care va 
aduce zâmbete pe chipurile copiilor.”

Am făcut așa cum a zis Fluturașul. 
Am ajuns în lumea mea. Zelena, pri-

etena mea, îmi dădu o hartă care ne 
arăta unde putem găsi cristalul. Doar 
că aveam o ......problemă. Locul în care 
se a� a cristalul era foarte departe, iar 
eu nu sunt tocmai mare, de Fluturaș 
ce să mai zic, cu aripioarele lui... Știam 
că nu va �  ușor dar am a� at că în acea 
lumea aveam superputeri!

Cu harta la noi și cu superputerile 
pe care le voi descoperi și cu prie-
tenul meu lângă mine, am pornit la 
drum în aventurile care ne așteaptă. 
A trebuit să trecem „Apa celestă” 
apoi „Pădurea de acadele” unde tre-

buia să mă abțin să nu manânc vreo 
acadea a mai apărut și „Căpcăunul 
Sobyson”care mi-a spus o ghicitoare 
la care răspunsul era „Fluturaș”.  Am 
ajuns la „Muntele Urangutan” care 
ne-a dat de furcă până l-am escala-
dat, dar am reușit. Când am crezut 
că totul  se apropie de � nal apare 
inamica mea.... Copilata, pe care am 
fost nevoită să o înfrâng într-o luptă 
dreaptă pentru a trece mai departe. 
Am reușit!

Iată-ne ajunși la cufărul în care se 
afla cristalul magic. Am deschis cu-
fărul și.....buf....am devenit un ca-
valer cum numai în cărți am vazut 

și pe lângă Fluturaș care era mul-
ticolor, am primit-o și pe Bunătate 
care ne-a spus că mai avem de făcut 
încă ceva. Să o ajutăm să salveze lu-
mea din care venea ea. Ne va însoți 
și ne va da sfaturile necesare pentru 
a reuși dar va trebui să rămânem 
împreună: Fluturaș Mulricolor care 
aducea zâmbete copiilor, eu, Ca-
valerul și ea, Bunătate. Se anunța 
o altă aventură spre o nouă lume. 
Vom reuși oare?

Sfârșitul primei părți.
Iosana Ghilea ( cls a III a)

Cercul de creație literară
 C.C. Sântana

Zâmbet de copil în zbor de fluturi
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Pentru o scurtă perioadă de timp 
primar al localităţii, în 1947, Ghe-
orghe Goina devine președintele 
gospodăriei agricole, � ind ales pri-
mar, Csany Alexandru, venit de la 
Zimand.

În anul 1948, odată cu reforma în-
văţământului, se des� inţează șco-
lile confesionale, pentru a despărţi 
școala de biserică, se în� inţează 
școala de 7 ani. Mai târziu va deveni 
școala de 7 ani română și școala de 7 
ani germană. La Comlăuș, directo-
rul școlii este Nedelcu Dumitru.

În 10 octombrie 1949, se constituie 
„Asociaţia Ţărănească din comuna 
Sfânta Ana”, alcătuită din 31 de fa-
milii de coloniști, în 1950 � ind aso-
ciate 56 de familii, iar, în 21 septem-
brie, de ziua lui Stalin se în� inţează 
primul detașament de pionieri din 
Sântana. 

În acest an, în luna decembrie, 
când lagărele au fost închise, șvabii 
supravieţuitori în lagărele rusești se 
întorc la Sântana, a� ând că întreaga 
avere le-a fost con� scată și dată al-
tor oameni prin reforma agrară din 
1945.

La 26 februarie 1950, se în� inţea-
ză Gospodăria Agricolă de Consum 
„Viaţă Nouă” Sântana, prima gospo-
dărie din ţară și a doua din regiunea 
Crișana, cu 31 de familii în compo-
nenţă, � ind patronată de Fabrica „30 
Decembrie” din Arad. Sediul gospo-
dăriei a fost la vechea primărie, mu-
tându-se apoi în sediul de la „Colţul 
Roșu”. În GAC erau 9 femei (PMR), 
2 activiste ale UFDR, 21 de mem-
bri din Frontul Plugarilor. În cursul 
anului 1950 sunt amenajate clădirile 
gospodăriei, de construiește o baie 
pentru cooperatori, se în� inţează o 
grădiniţă- creșă, amenajându-se un 
club de șah și biliard.

Gheorghe Goina (1919-1992) a 
fost un simplu ţăran, dar ager la 
minte, cu spirit gospodăresc, care a 
în� inţat o asociaţie ţărănească (oc-
tombrie 1949) și GAC „Viaţă Nouă” 
Sântana (februarie 1950) pe care a 
condus-o până în 1989, a construit 
vile de odihnă pentru membrii co-
operatori la Moneasa și Oradea, i-a 
ajutat pe ţărani să-și construiască 
locuinţe, a construit sere, grajduri 
pentru animale, moară de furaje, 
canale de irigaţie pentru legumicul-
tură, a contribuit la introducerea ga-
zului metan în Sântana, la constru-

irea clădirii Școlii Generale „Sfânta 
Ana” și a bisericii ortodoxe din Satu 
Nou, a dat terenul pentru cimitirul 
din Satu Nou. Pentru realizările sale 
a fost vizitat de cinci ori de Nicolae 
Ceaușescu, 16 ani � ind membru al 
Marii Adunări Naţionale. În anul 
1949, a fost președintele Plasei Sân-
tana. 

În perioada 1948-1951, Ștefan 
Popa (poetul Ștefan Augustin Doi-
naș) este învăţător în satul natal, 
până în 1953-învăţător la Hălmagiu, 
iar între 1953-1955-la Gurahonţ. 

În anul 1950, când au luat naștere 
regiunile și raioanele, după model 
rusesc, ca urmare a Legii/6 septem-
brie 1950, 540 de familii din Capo-
ral Alexa în� inţează o cooperativă 
agricolă de producţie cu denumirea 
„Voinţa Poporului”și o secţie S.M.A. 
cu 3 tractoare, 2 semănători, 3 ba-
toze.            

În anul 1950, cântau la Caporal 
Alexa Șeran Traian (Hîna) la tobă, 
Porcolean Traian (Trăilă) la trom-
petă, Faur Ioan (Huţa) la trompetă, 
Porcolean Pavel (Palea) la clarinet. 

De activitatea căminului cultural 
se îngrija profesorul Mihai Barna, 
stabilit ulterior la Chișineu Criș.        

În anul 1950, Sântana se unește cu 
Comlăușul, reședinţa raionului se 
stabilește la Chișineu Criș, regiunea 
Arad, mai târziu, în 1956, aparţi-
nând de regiunea Oradea, și în 1960 
de regiunea Crișana. Se construieș-
te căminul cultural din Comlăuș. 

Se construiește Căminul Cultural 
din Satul Nou și ia � inţă spitalul 
Sântana  în casa naţionalizată a fa-
miliei Rauchbauer (1956, cu secţi-
ile maternitate, pediatrie, interne, 
stomatologie, având 50 de paturi, 6 
medici, 17 cadre sanitare medii). 

Clubul sportiv „Unirea”, în 1950, 
își schimbă numele în „Recolta”, � -
ind patronat de SMT Sântana.

 Până în anul 1950, parohia 
Sântana a aparţinut de protopopia-
tul de la Șiria, până în 1961 de Chi-
șineu Criș, iar din 1961 aparţine de 
Arad.

În anul 1951, se introduce pentru 
prima dată curentul electric de la 
un grup electrogen pe câteva străzi, 
la cele două școli și la primărie.

În anul 1952, cele două formaţii 
de pompieri din localitate se uni� -
că sub comanda lui Iakob Do� ner 
și Iohann Auer, noua formaţie con-

stituită obţinând locul I pe regiunea 
Crișana la un concurs pompieristic. 
Premiul obţinut a fost o autospecia-
lă Klökner, pentru aceasta și pentru 
alte utilaje construindu-se un garaj.

În 1952, prin Decretul 331/19 sep-
tembrie 1952, se în� inţează regiu-
nea Arad, cu raioanele Arad, Criș, 
Gurahonţ, Ineu, Lipova, Sânicolaul 
Mare. Regiunea Bihor este numită 
regiunea Oradea. La Caporal Alexa 
se în� inţează o grădiniţă de copii 
sezonieră cu 45 de copii.

În anul școlar 1952-1953, 30 de 
elevi au absolvit Școala Profesională 
de Laboranţi de Produse Agricole 
Sântana, profesorii lor � ind Costea 
D. Dumitru (director), Stoica Ni-
colae, Niţă Grigore, Petica Ecateri-
na, Petrenco V.(diriginte), Metzger 
Ioan, Szöke Ioan.

În anul 1952, se în� inţează staţia 
de radio� care cu 30 de difuzoare 
stradale și 241 în casele oamenilor. 
Emisiunile de radio� care au fost 
conduse de Ioan Coţoi, Ioan Costin 
și Victoria Sinescu. Staţia își înce-
tează activitatea în anul 1984.   

Biblioteca Sântanei ia � inţă la Că-
minul Cultural din Sântana în anul 
1953 (directorul școlii din Comlă-
uș � ind Riviș Ioan), în anul 1965 se 
mută apoi pe strada Muncii nr. 83, 
iar în anul 1975 în casa Eisele din 
strada Muncii, apoi biblioteca are 
sediul pe strada Mihai Viteazul, bi-
bliotecar � ind Victoria Alexandru. 
În prezent, biblioteca orașului s-a 
mutat în strada Muncii și se numeș-
te „Ștefan Augustin Doinaș.”

Până în anul 1954, cooperativele 
de consum „Plugarul” și „1 Mai” fu-
zionează, numindu-se „1 Mai”.

Mircea Mihăieș s-a născut la 1 ia-
nuarie 1954 la Comlăuș și este ab-
solvent al Universităţii de Filologie 
din Timișoara (1976-1980), profe-
sor la catedra de limbă și literatu-
ră engleză a aceleiași universităţi 
(1999-prezent ), doctor în litere al 
Universităţii București scriitor, cri-
tic literar, prozator, traducător și 

eseist. 
A urmat stagii de perfecţionare în 

Statele Unite ale Americii, Olanda, 
Irlanda, Italia. 

Este membru al Asociaţiei Scriito-
rilor din Timișoara, al Uniunii Scri-
itorilor din România, vicepreședin-
tele Institutului Cultural Român, 
membru al PEN Club România. 

A publicat volume ca: „De ve-
ghe în oglindă”(1989, 2005), „Car-
tea eșecurilor. Eseu despre rescri-
ere”(1990), „Victorian Fiction” 
(1998), „Femeia în roșu” (roman 
scris în colaborare cu Mircea Ne-
delciu și Adriana Babeţi-1990; 1997; 
2003; 2007), „Meta� zica detectivu-
lui Marlove” (2007) „Cărţile crude. 
Jurnalul intim și sinuciderea” (1995; 
2005), „Balul mascat” (realizat în 
colaborare cu Vladimir Tismăneanu 
- 1996), „� e Neighbours of Franz 
Ka� a/ Vecinii lui Franz Ka� a” 
(scris în colaborare cu Vladimir 
Tismăneanu-1998), „Masca de � ere” 
(2000), „Încet, spre Europa” (2000), 
„Atlanticul imaginar” (2002), „Scu-
tul lui Perseu. Nicolae Manolescu 
între oglinzi paralele” (2003), „Sche-
lete în dulap” (realizat în colaborare 
cu Vladimir Tismăneanu - 2004), 
„Viaţa, patimile și cântecele lui Le-
onard Cohen” (2005), „Meta� zica 
detectivului Marlowe” (2008), „Cor-
tina de ceaţă” (realizat în colaborare 
cu Vladimir Tismăneanu - 2008), 
„Despre doliu. Un an din viaţa lui 
Leon W.” (2009) etc.                                         

Mircea Mihăeș reprezintă un 
punct de referinţă, o certitudine a 
peisajului literar românesc. 

În anul 1955, se în� inţează la 
Comlăuș G.A.C., „Al II-lea Congres 
al PMR”. Președinţii unităţii agrico-
le au fost Ilie Crișan, Ioan Bortiș 
(a construit serele și grajdurile din 
Comlăuș, a contribuit la terminarea 
Școlii Generale Nr. 2), Ioan Goina, 
Aurel Ambru, Dumitru Petrișor. 

Profesor, Gheorghe Sinescu 
(Continuare în numărul

 viitor al ziarului)
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Recomandăm cetățenilor să-și plătească 
taxele și impozitele locale pentru anul 
2019, până în data de 31 martie. Dacă vor 
face aceste plăți până la data menționată 
mai sus vor benefi cia de o reducere cu 
8% a valorilor impozitelor pe clădiri și 
terenuri.

Primăria Orașului Sântana

M a r e 
a t e n ț i e !
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Despre curățenia orașului
În atenția locatarilor blocului

 ANL și blocului nr. 1

Ghena din spatele garajelor de pe 
strada M. Viteazul a fost construită cu 
scopul de a se asigura un loc adecvat 
pentru colectarea gunoiului mena-
jer, dar și pentru protejarea trecăto-
rilor împotriva unei ”priveliști” nu 
tocmai plăcută. Folosirea civilizată a 
acestui spațiu presupune depozitarea 
deșeurilor menajere în cele două con-
tainere amplasate acolo. Cu regret tre-
buie să spunem că unii dintre locatari 
nu numai că nu fac acest lucru, dar 

nici măcar nu mai catadicsesc să des-
chidă ușa pentru a folosi containerele, 
ci aruncă pungile de gunoi la întâm-
plare, peste gard. Se ajunge astfel în 
situația penibilă, ca cele două contai-
nere să � e aproape goale, în timp ce pe 
jos este plin de gunoi. Și mai rău este 
faptul că unii aruncă acolo și sticlele de 
plastic, deși în apropiere este amplasat 
un țarc pentru pet-uri. Conform legi-
lor europene și românești unitățile ad-
ministrative sunt sancționate � nanci-
ar dacă nu asigură colectarea selectivă 
a deșeurilor. Amenzile pe care ne stră-
duim să le evităm se plătesc din buge-
tul local, din banii orașului, din banii 
dumneavoastră, care ar putea avea o 
destinație mult mai utilă. 

Din aceste motive facem apel la 
înțelegerea dumneavoastră și vă rugăm 
să sprijiniți primăria în acest demers. 

Primăria Orașului Sântana

Groapa de moloz 
din Caporal Alexa

Anunțăm cetățenii din Caporal Alexa 
că groapa de moloz a fost curățată și nive-
lată. Pe o porțiune a drumului a fost săpat 

un șanț pentru dirijarea către spațiul des-
tinat pentru depozitarea molozului. În 
felul acesta dorim să evităm împrăștierea 
acestuia pe o distanță prea mare. În 
același sens vă rugăm să aruncați sticlele 
de plastic în țarcurile special amplasate 
pentru pet-uri de la intersecțiile străzilor.  

Vă reamintim că drumul care face legă-
tura cu comuna Olari urmează să � e mo-
dernizat în cadrul unui proiect � nanțat 
de către consiliul județean. 

Primăria
 Orașului Sântana

Curățenia orașului
 trebuie respectată de fiecare 

dintre noi

Primăvara este anotimpul cu-
rățeniei. La fel cum ne primenim 
casele, tot așa trebuie să procedăm 
și în raport cu orașul în care trăim. 
Sănătatea noastră este condiționată 
și in� uențată de mediul în care tră-
im iar datoria noatră este să ne res-
pectăm sănătatea.

Tudor Arghezi spunea că ”dacă 
vrei să � i respectat, începe prin a te 
respecta tu însuți”. 

Primăria Orașului Sântana, prin 
compartimentul Gospodărie Co-
munală și cu implicarea bene� ciari-
lor de ajutor social, asigură constant 
ecologizarea zonelor problematice 
din oraș. Vremea de afară a permis 
și la începutul acestui an realizarea 
unor lucrări ample de ecologizare a 
drumurilor județene către Zimand 
și Caporal Alexa, precum și lucrări 
de salubrizare a gropilor de moloz 

din Sântana și Caporal Alexa. 
În cadrul aceluiași demers a fost 

dezafectată și groapa neautorizată 
de gunoi din spatele stadionului 
orășenesc.

Există încă zone ale orașului 
transformate în gropi de gunoi, 
acestea neputând �  salubrizate zil-
nic. Acestea sunt: partea din spate 
a cimitirului din Sântana, capătul 
străzii Dudului, porțiunea dintre 
halta Comlăuș și strada Poetului 
(incluzând terenul adiacent lini-
ei de cale ferată),  prima curbă pe 
drumul către Caporal Alexa (după 
trecerea la nivel de cale ferată cu 
barieră), pășunea de lângă strada 
Vânătorilor, pășunea din Caporal 
Alexa către Olari, Bornăzăl, nume-
roase drumuri agricole etc.

Primăria 
Orașului Sântana

Terenul din spatele stadionului 
nu este groapă de gunoi

Cu  ocazia lucrărilor de ecologi-
zare a orașului am procedat și la 
dezafectarea gropii neautorizate 
de gunoi din spatele stadionului 
orășenesc. 

Atragem atenția că terenul din 
spatele stadionului este proprie-
tate privată. Cu toate acestea unii 
cetățeni aruncă acolo tot ce nu le 
mai trebuie în gospodărie, creând 
astfel o adevărată groapă de gunoi, 

ce necesită periodic lucrări de sa-
lubrizare. Pentru a descuraja acest 
obicei, primăria orașului va monta 
camera de supraveghere video a în-
tregii zone. Prin urmare, vă rugăm 
să depozitați în mod civilizat mo-
lozul, resturile vegetale sau mobila 
veche la depozitul de moloz deschis 
pe strada Ghioceilor, vizavi de lice-
ul tehnologic. 

Primăria Orașului Sântana

ANUNȚ
privind încheierea contractelor 

cu operatorul de salubritate
Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 28.02.2019, în � -

ecare zi de joi, intervalul orar 14:00 – 18:00, timp de trei săptămâni (până în 14 
martie), o echipa din partea operatorului de salubritate RETIM ECOLOGIC SER-
VICE SA va �  prezentă la sediul Primăriei Orașului Sântana (holul primăriei) pentru 
reluarea procesului de încheiere a contractelor pentru gospodăriile din Sântana și sa-
tul Caporal Alexa. 

Pentru facilitarea procesului de încheiere a contractelor, vă aducem la cunoștință 
că aveți obligația de a prezenta o copie a actului de identitate.

Primăria Orașului Sântana

Stimați cetățeni, vă aducem la 
cunoștință că începând cu data de 
14.02.2019, vă așteptăm la sediul Pri-
măriei Orașului Sântana, comparti-
ment Protecția Mediului, în � ecare 
marți și joi, intervalul orar 9 – 13, în 

vederea preluării pubelelor aferente 
serviciului de salubritate.

 Pentru facilitarea procesu-
lui de preluare a pubelelor mai sus 
menționate, vă aducem la cunoștință 
că trebuie să prezentați: 

 - actul de identitate al titu-
larului contractului încheiat cu RE-
TIM SA; 

 - contractul încheiat cu SC 
RETIM SA;

PERSOANA DE CONTACT: 
BLIDAR LAURENȚIU (TEL. 
0733/037.830)

Acest anunț face referire doar la 
acele persoane care au încheiat deja 

un contract cu RETIM și nu au pri-
mit pubele.

Pentru cei care nu au încheiate încă 
un contract, vă informăm că Primă-
ria Orașului Sântana a solicitat ope-
ratorului de salubritate RETIM să de-
lege în următoarea perioadă o echipă 
pentru � nalizarea acestui proces.  

Primăria Orașului Sântana

ANUNȚ privind distribuirea
 pubelelor (maro si galbene)
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Luna februarie a fost una foarte 
bună din punct de vedere sportiv 
pentru judoka din Sântana. 

În perioada 16-17 februarie, în 
orașul Nagykoros din Ungaria s-a 
desfășurat un turneu internațional 
unde au participat 600 de sportivi 
din 8 țări. Judoka de la Unirea Sân-
tana au obținut 5 medalii de aur 
prin Cotu Miruna, Sârb Cristian, 
Paven Amelia, Bâte Robert și Gă-
man Raul, o medalie de argint prin 
Dobra Claudiu și două medalii de 
bronz au obținut Tuduce Anamaria 
și Mărgărit Roxana. 

Dintre toate cluburile prezente la 

acest concurs Unirea Sântana s-a 
clasat pe locul 1 la puncte reușind 
astfel să aducă și trofeul la Sântana. 

În 19 februarie a avut loc etapa 

județeană a campionatelor naționale  
U14 și  U16 la Arad unde noi am 
participat cu 8 sportivi, toți reușind 
să se cali� ce la etapa zonală din 9 

martie care se va desfășura la Deva.

Sebastian Rus, 

antrenorul secției de judo

Talent, cunoștinţe și noroc - Cupa orașului la table ediția a V-a

Sâmbătă și duminică, 16 respectiv 17 februa-
rie, în holul primăriei orașului s-a desfășurat cea 
de-a VI-a ediție a concursului orășenesc de table. 
La startul competiției organizate de primărie și 
CS Unirea Sântana s-au aliniat 32 de concurenți. 

Marele câștigător și campionul de anul acesta este 
Mateș Ioan, care s-a impus în � nală disputată cu 
Pașca Marin. Clasamentul � nal de anul acesta 
arată în felul următor: 

Locul I -Mateș Ioan

Locul II -Pașca Marin
Locul III – Geoldeș Ioan Veniamin

Locul IV – Geoldeș Petrică 
Felicitări câștigătorilor, participanților și orga-

nizatorilor!

Noi rezultate 
bune la JUDO

CASA DE A JUTOR RECIPROC  STRA JA - 
AGENŢIA SÂNTANA

N O U  –  Î m p r u m u t u r i  d e  F I D E L I TAT E ,  J U -
N I O R  ș i  G O S P O D A R U L

exemplu: împr.de Fidelitate, la un împrumut de 1000 lei, 
rambursabil în 12 luni, suma de restituit este de 1052,65 lei  

 ( 1000 + 52,65 lei dobândă).
Garanţii :  GIRANŢI.

- Acordăm împrumuturi 
și noilor membri înscriși;

- Acces RAPID la împrumuturi pt. salariaţi  
și pensionari;

- Rate lunare FIXE între 1- 84 luni;
- Ajutoare sociale la evenimente din viaţa 

membrului: căsătorie, naștere 
copii, majorat, nuntă argint/aur;

- Ajutor NERAMBURSABIL în caz de deces 
pentru titular și extins: soţ/soţie, mamă/tată, 

persoană a� ată în întreţinere;
- Dobânzi ATRACTIVE, neimpozabile și 

acordate anual 
pentru fondul  social depus;

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE VĂ AȘTEPTĂM
 LA SEDIUL NOSTRU  din str.  Muncii, nr. 75

Vizitaţi site-ul nostru: www.carstraja.ro, 
SAU NE PUTEŢI SUNA LA TEL 0357.434425

Au fost reluate reparațiile la trotuare

Având în vedere că vremea de afa-

ră permite, au fost reluate lucrările 

de reabilitare a trotuarelor. Pentru 

că � rma primăriei executa lucrări de 
reabilitare a toaletei la dispensarul 
Comlăuș, s-a considerat utilă și refa-
cerea trotuarului din apropiere.

Primăria Orașului Sântana
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Căsătoriile lunii ianuarie 2019
GURZĂU ALBERTO și MIȘCOI ANDRADA IULIANA

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

care a hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorind din inimă acestei fami-

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

Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082

 E-ON Gaz  
 0800 800 928

Primărie
0357-100 074
Fax Primărie
0357-100 075
Stare Civilă

0357-100 077
Pompieri

0357-100 076
Asistență Socială

0357-100 078

CARICATURA LUNII

PAG CORINA NICOLETA
VÎRCIU EVA

BUCUR ȘTEFAN

TOMI VERONICA
OSTER MARIA

DULGHERU VETURIA
FERICEAN VALERIA
HELL ELISABETA

RUS LUCREȚIA

COMEMORĂRI
Ianuarie 2019

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

Anunţ important!
Cu ocazia “Zilelor orașului 

Sântana”, primăria orașului do-
rește să facă o surpriză frumoa-
să perechilor soţ-soţie care ani-
versează în cursul anului 2019, 
50 de ani de căsătorie. În acest 
sens, rugăm cetăţenii care sunt 
în această situaţie sau care cu-
nosc persoane în această situa-
ţie ca până în data de 15 iunie 
2019,  să ia legătura cu consili-
erii din cadrul Compartimen-
tului Cabinet Primar (clădirea 

primăriei, etajul 1) sau telefo-
nic, la numărul 0357- 100-074. 
Venim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre per-
soanele care s-au căsătorit în 
alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

  Primăria 
Orașului Sântana

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 orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
22.01.2019, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului de organizare a rețelei școlare 
la nivelul Orașului Sântana și satului 
aparținător Caporal Alexa, pentru anul 
școlar 2019-2020.

2. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea cuantumului reprezentând cotizația 
Orașului Sântana pe anul 2019 în calitate 
de membru al A.D.I.S.I.G.D. Arad.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea în 
proprietate privată a orașului, a terenului 
situat în Sântana, str. Ghioceilor, nr. 27, 
evidențiat în C.F. nr. 304699 Sântana.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
nomenclatorului stradal la nivelul U.A.T. 
Oraș Sântana .

5. Proiect de hotărâre privind denumirea 
parcului situat în Orașul Sântana, str. Mi-
hai Viteazu – ”Centenarul Marii Uniri”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetar din anul 
2018 în anul 2019.

7. Proiect de hotărâre privind încetarea 
de drept a mandatului de consilier local al 
doamnei Duma Elena.

8. Diverse.

Consiliul local al orasului Sântana s-a 
întrunit în ședință de îndată în data de 
31.01.2019, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea valorii totale, precum și co� nanțarea 
obiectivului de investiții

“Reabilitare și modernizare Școala gene-
rală Sfanta Ana, corp str. Ghioceilor nr. 
29-31, Oraș Sântana, județul Arad”.

2. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea valorii totale, precum și co� nanțarea 
obiectivului de investiții,

“Reabilitare și modernizare Școala gene-
rală Sfânta Ana, corp str. Muncii nr. 56, 
Oraș Sântana, judetul Arad”.

3. Proiect de hotârâre privind actualiza-
rea și aprobarea valorii � nale a obiectivu-
lui de investiții “Modernizare străzi ” în 
Orașul Sântana, județul Arad.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
denumirii străzilor în Oraș Sântana și sat 
Caporal Alexa, și a nomenclatorului stra-
dal la nivelul U.A.T. Oraș Sântana.

5. Proiect de hotărâre privind  îndrepta-
rea erorii materiale din hotărârea consi-
liului local 204/18.12.2018.

6.  Proiect de hotărâre privind stabilirea
Întocmit, Anca Butar

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 777 din 
19 octombrie 2016, toate administrațiile 
locale sunt obligate să contribuie la actu-
alizarea Registrului Electronic Naţional al 
Nomenclaturilor Stradale, adică să atribuie  
nume � ecărei străzi din localitate și nume-
re administrative. 

Pentru satul Caporal Alexa au fost propu-
se în ședința Consiliului local următoarele 
denumiri stradale:

GEORGE ENESCU, STAN TEODOR, 
CĂDARIU IOAN, ȘTEFAN AUGUSTIN 
DOINAȘ, ANDREI ȘAGUNA, PETRU 

PRECUP, IOAN SUCIU, EROII NEAMU-
LUI, RENAȘTERII, ALEXE ION, VASILE 
GOLDIȘ, ȘTEFAN CICIO POP, ANTON 
PANN

Conform normelor tehnice de aplicare a 
hotărârii de guvern, pentru că în aceeași 
localitate nu pot exista două străzi cu de-
numiri identice, denumirea străzii Ștefan 
Augustin Doinaș din cartierul pentru tineri 
se va schimba în strada VASILE CUCU. Cu 
informații suplimentare vom reveni atunci 
când proiectul va �  aprobat în consiliul local. 

  Primăria Orașului Sântana

S t r ă z i l e  d i n  C a p o r a l  A l e x a
 v o r  p r i m i  n u m e

Ordonanţa nr. 28/2008 privind regis-
trul agricolText publicat în M.Of. al 
României. Art. 11. - Modi� cări (1)

(1) Perioadele la care persoanele � zice și 
juridice au obligaţia să declare datele pen-
tru înscrierea în registrul agricol sunt ur-
mătoarele:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale pri-
vind membrii gospodăriei, terenul a� at în 
proprietate și cel pe care îl utilizează, clădi-
rile utilizate ca locuinţă, construcţiile-ane-
xe și mijloacele de transport cu tracţiune 
animală și mecanică, mașinile, utilajele și 
instalaţiile pentru agricultură, efectivele de 
animale existente în gospodărie/unitatea 
cu personalitate juridică la începutul � ecă-
rui an, precum și modi� cările intervenite 
în cursul anului precedent în efectivele de 
animale pe care le deţin, ca urmare a vân-

zării-cumpărării, a produșilor obţinuţi, a 
morţii sau sacri� cării animalelor ori a altor 
intrări-iesiri;Modi� cări (l)

b) 1-15 mai, pentru datele privind mo-
dul de folosinţă a terenului, suprafeţele 
cultivate, numărul pomilor în anul agricol 
respectiv;Modi� cări (2)

c) persoanele � zice și juridice au obligaţia 
să declare date pentru a �  înscrise în regis-
trul agricol și în afara acestor intervale de 
timp, în cazul în care au intervenit modi-
� cări în patrimoniul agricol, în termen de 
30 de zile de la apariţia modi� cării.Modi-
� cări (1)

(2) în cazul în care persoanele � zice sau 
cele juridice nu fac declaraţiile la termene-
le prevăzute la alin. (1), se consideră că nu 
au intervenit niciun fel de modi� cări, fapt 
pentru care în registrul agricol se repor-
tează din o� ciu datele din anul precedent, 
cu menţiunea corespunzătoare la rubrica 
„semnătura declarantului”.

  Primăria Orașului Sântana

Atragem din 
nou atenția!
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Informații Utile: despre actele necesare 
obținerii subvențiilor de la Apia

Perioada de depunere a cererilor de plată
 începe din 1 martie 

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice 
– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport
-Copie de pe certi� catul de înregistrare la o� ciul registrului comerţului
-Copie de pe certi� catul de înregistrare � scală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de 

identi� care, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoa-
nelor � zice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată

– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României
– Documentele care fac dovada utilizării terenului
– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente
– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.
Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modi� cărilor aduse acesteia, trebuie să prezen-

taţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin 
zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să � e încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată și trebuie să � e valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului 
de cerere.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt cele privind:
–Exploataţia în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru 

și este însoţită de o copie conform cu originalul a � lelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol, con-
form modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

-Terenul agricol a� at la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale 
altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar � : con-
tractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, 
contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, 
denumită în continuare ADS, după caz.

APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele 
care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane � zice, care se înregistrează la O� ciul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau 

ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, 
după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial 
cererea unică de plată ca persoană � zică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individua-
le/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane � zice depun formularul de transfer al 
exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

– Persoanele � zice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane � zice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile veri� cabile pentru dovedirea 
condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modi� cările și completările ulterioare.

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de 
în� inţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plaţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile veri� cabile din care să reiasă 
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor � nanciare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
euro și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de în� inţare/act constitutiv/statut regulament de 
organizare și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor a� ate în subordinea universităţilor nu reiese activi-
tatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor � nanțate integral sau parțial din venituri 

proprii. Dovezile veri� cabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele � zice / juridice 
se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de 
împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele � zice și delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) și copiile CI/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocuieș-
te titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

– documentele speci� ce schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 
unică de plată.

– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil 
la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii depajistipermanente.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA  sunt :
– Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform mode-

lului prezentat în acest articol
– Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între 

fermier și unităţile administrativ teritoriale, după caz;
– Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fer-

mier si ADS, după caz; 

Luni, 4 februarie, s-a desfășurat prima acțiune de prindere a 
câinilor fără stăpân din anul acesta. Au fost fost prinși un număr 
de 14 câini din următoarele zone: 3 în centru; 3 pe strada M. 
Viteazul; 3 în parcurile de pe strada Muncii și zona spitalului; 1 
la EKR; 1 la Penny; 1 pe strada Dunării și 2 la Școala ”Sf. Ana”.

Primăria Orașului Sântana

Despre câinii vagabonzi

MĂSURI DE PREVENIRE A 
INCENDIILOR ÎN PERIOA-

DA DE PRIMĂVARĂ
Statistica incendiilor produse 

în ultimii ani arată că în aceas-
tă perioadă cauzele de incendiu 
cele mai frecvente sunt: focul 
deschis, nerespectarea regulilor 
de fumat și arderile vegetaţiei 
uscate de pe terenurile agricole, 
de pe marginea căilor de comu-
nicaţie, respectiv de pe diverse 
canale de irigaţie.

Pericolul mare la incendiile 
de vegetaţie uscată îl reprezin-
tă nerespectarea distanţelor de 
siguranţă faţă de locuinţe, anexe 
gospodărești, depozite de furaje, 
păduri, plantaţii, reţele electrice, 
reţele de telefonie, sonde, con-
ducte ce transportă gaze și lichi-
de combustibile și în multe situ-
aţii clădirile, instalaţiile amintite 
au fost afectate producându-se 
pe lângă pagube materiale și 
efecte cum ar �  întreruperea 
funcţionării instalaţiilor electri-
ce, de telefonie sau întreruperea 
alimentării cu gaze.

Atenţie
 la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pen-
tru arderea miriștilor, vegetaţiei 
uscate și resturilor vegetale este 
prevăzută în Normele generale 
de apărare împotriva incendii-
lor și în Ordinul comun al mi-
nistrului internelor și reformei 
administrative și al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rura-
le nr. 576/605/2008, publicat 
în Monitorul O� cial nr.661 din 
22.09.2008.

Persoanele � zice și juridice 
care desfășoară activităţi de ar-
dere a miriștilor, stufului, ve-

getaţiei ierboase, gunoaielor, 
deșeurilor și altor materiale 
combustibile, au obligativitatea 
respectării prevederilor regle-
mentărilor în domeniu, con-
form actelor normative mai sus 
menţionate, astfel:

■ arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și altor 
materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului 
la vecinătăţi, asigurându-se su-
pravegherea permanentă a ar-
derii, precum și stingerea jaru-
lui după terminarea activităţii;

■ arderea miriștilor se face nu-
mai după luarea măsurilor ce 
se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, 
asigurându-se supravegherea 
permanentă a arderii;

■ distrugerea prin ardere a de-
șeurilor, resturilor menajere și 
vegetaţiei uscate se efectuează 
cu respectarea prevederilor din 
O.G. nr. 195/2005 modi� cată și 
aprobată prin Legea nr. 265 / 
2006 privind protecţia mediu-
lui care se referă la obligativita-
tea obţinerii acceptului Agenţi-
ei de Protecţia Mediului;

■ arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și miriș-
tilor se execută numai pe baza 
permisului de lucru cu foc pe 
timp de zi, după ce a fost infor-
mat în prealabil serviciul vo-
luntar pentru situaţii de urgen-
ţă din localitate;

Printr-un comportament pre-
ventiv, vă salvaţi viaţa și bunu-
rile.

SVSU Sântana

SVSU Sântana
 vă atrage atenția!

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că pla-
ta taxelor și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabi-
lită prin legislație națională. Știm că este di� cil pentru multă 
lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale locale, dar 
dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează 
dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea ne� ind stabi-
lite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem 
obligați să punem în practică prevederile legislative naționale.

Primăria Orașului Sântana
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- Cerere tip
-Act de identitate ambii părinți
-Certi� cat de naștere copil
- Certi� catele de naștere ale celor-

lalţi copii (copie) - după caz; Certi� -
cat de căsătorie -copie;

- Ancheta socială efectuată de către 
Autoritatea Tutelară (în cazul în care 
părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în 
vederea efectuării anchetei sociale se 
depune anterior dosarului la registra-
tura Primăriei Livada ;

- Adeverinţă eliberată de autorităţi-
le competente sau de către angajator, 
după caz, din care să rezulte că a re-
alizat timp de 24 luni venituri profe-
sionale supuse impozitului pe venit 
(ANEXA 2);

- Xerocopie după ultimul concediu 
medical - sarcină și lehuzie;

- Xerocopie după cererea înregistra-
tă și depusă de bene� ciar la angaja-
tor (aprobată, semnată, ștampilată de 
conducerea instituţiei și speci� cată 
data de la care se solicită indemniza-
ţia de creștere copil, precum și peri-
oada solicitării - până la 2 ani ,2-3-7 
ani pentru copilul încadrat în grad de 
handicap);

- Adeverinţă privind stagiul de co-
tizare, eliberată de Casa Judeţeană de 

Pensii, pentru ambii părinţi dacă în-
deplinesc condiţiile de acordare (so-
licitarea se face pentru 24 de luni an-
terior nașterii copilului, după data de 
25 a lunii următoare nașterii copilu-
lui);

- Adeverinţă eliberată de Adminis-
traţia Financiară pe ultimele 24 luni 
anterior nașterii copilului (pentru 
părintele care nu realizează venituri 
salarfale sau pentru persoana care 
realizează venituri din alte activităţi 
prevăzute de lege pentru copilul năs-
cut de la 01.03.2012;

-Extras bancar cu ștampila băncii 
pentru opțiunea de virare ajutor în 
cont bancar

- Xerocopie după certi� catul de în-
cadrare într-un grad de handicap al 
copilului pentru care se solicită

- Xerocopie după certi� catul de în-
cadrare într-un grad de handicap al 
solicitantului;

- Xerocopie după hotărârea de în-
credinţare a minorului către per-
soana solicitantă, hotărâre judecă-
torească de încredinţare în vederea 
adopţiei, hotărâre judecătorească de 
încuviinţare a adopţiei, hotărâre de 
Instituire a măsurii de plasament, etc;

Primăria Orașului Sântana

-Are vreun tractor o 
poveste deosebită?

-Da. La venirea comuniștilor la pu-
tere, pentru ca să-și scape tractorul de 
la con� scare, un neamț de pe strada 
Câmpului, a săpat o groapă sub un 
șopru, a uns tractorul cu ulei și l-a 
băgat acolo. În 1986, pentru că se mai 
schimbaseră vremurile, l-a scos, l-a 
curățat și l-a pornit. Era un Lanzbul-
ldog de 25 CP pe care oamenii l-au 
folosit apoi pentru tăiat lemne.   

-Ați participat la vreo expoziție?
-Am fost de multe ori la expoziții în 

Germania. Acolo am și vândut două 
tractoare.

-Ce veți face în continuare?
-Intenționez să le vând. Până acum 

m-a ajutat foarte mult soția mea, Ro-
dica, dar i-am promis că atunci când 
împlinesc 62 de ani voi renunța la 
acest hobby.

-Care este cel mai valoros exponat?
-Poți lua 3-7000 de euro pe un trac-

tor, în funcție de cum arată.
-De câți ani aveți acest hobby?
-Din 1990 am început să cumpăr 

tractoare vechi. Din 1996, de când 
m-am căsătorit, soția m-a ajutat și ea.

-Din câte știu, ați plecat din țară 
înainte de revoluție. Cum de ați ple-
cat și cum de ați revenit?

-Am plecat pentru că nu mi-a plă-
cut sistemul comunist. Pentru că 
comuniștii nu ne-au aprobat plecarea 
normală, atunci am plecat ilegal. În 
1981 m-au prins la graniță. Am fost 
condamnat la 8 luni de închisoare și 
am făcut 4. A doua oară, în 1984, am 
reușit să fug la sârbi, pe la Valcani.

M-am întors pentru că nu mi-a plă-
cut Germania. După revoluție Româ-
nia a fost alta.

-Un cuvânt de încheiere?
-Mă simt foarte bine în Sântana, 

orașul s-a dezvoltat enorm. Îmi pare 
rău că nu mai sunt tineri care să aibă 
acest hobby, pentru că toate tractoa-
rele vechi se vor pierde, vor ajunge la 
� er vechi.

Viceprimar Cornel Gligor

O expoziție inedită
Interviu cu domnul 

Stefan (Hoară) Mackert
> pag.1

Actele necesare dosarului pentru obținerea 
indemnizației de creștere a copilului

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, 
potrivit prevederilor legale privind 
Codul de procedura � scala, la plata  
impozitelor si taxelor locale se sting 
cu prioritate amenzile contravenţio-
nale individualizate în titluri execu-
torii, în ordinea vechimii, chiar dacă 
debitorul indică un alt tip de obligaţie 
� scală, urmand apoi urmatoarea or-
dine:

 a) toate obligaţiile � scale principale, 
în ordinea vechimii, și apoi obligaţiile 
� scale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la 
solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor � scale, 
vechimea acestora se stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru 
obligaţiile � scale principale;

b) conform termenului de plată de-
terminat în funcţie de data comuni-
cării deciziei pentru diferenţele de 
obligaţii � scale principale stabilite de 
organul � scal competent, precum și 
pentru obligaţiile � scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la 
organul � scal a declaraţiilor � sca-
le recti� cative, pentru diferenţele de 
obligaţii � scale principale stabilite de 
contribuabil/plătitor, în cazul în care 
legea prevede obligaţia acestuia de a 
calcula cuantumul obligaţiei � scale;

    d) în funcţie de data primirii, în 
condiţiile legii, a titlurilor executorii 
transmise de alte instituţii.

Primăria Orașului Sântana

Despre stingerea obligațiilor fi scale


