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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Să aveți parte de o primăvară
plină de bucurie și fericire

Luna Martie, este vestitoarea pri-

măverii, ea ne readuce primele raze 

de soare, primele � ori și prilejul de a 

sărbători ziua internațională a celor 
mai gingașe � ințe. 

    Prima zi din lună, ne oferă șansa 
de a dărui un mărțișor simbolic per-
soanelor dragi.

Ziua de 8 Martie este ziua feminită-
ţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în 
care femeia –  � inţa delicată, sensi-
bilă, cea care dă viaţă, este în centrul 
atenţiei. În această zi specială cu toţii 
transmitem femeilor din viaţa noas-
tră un gând bun.

Doresc să urez pe această cale tu-
turor femeilor din Sântana și Capo-
ral Alexa, ca această primăvară să le 
aducă sănătate și noroc, soarele să le 
lumineze su� etul și să aveți parte nu-
mai de bucurii, înțelegere și armonie.

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

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

Reduceri 
Fiscale

Primăria Orașului 
Sântana, a organi-
zat Concursul de ta-
ble ediția a-VII-a. 
Acest eveniment s-a 
desfășurat în perioada 
15 respectiv 16 februa-
rie în holul primăriei 
unde 30 de concurenți 

și-au demonstrat știința 
și îndemânarea în acest 
joc, care la � nal a avut 
următorii câștigători:

Locul I - Tăutan Ionel
Locul II - Joldeș Ioan
Locul III - Alissa 

� amer
Locul IV - Giurgiu 

Vasile
Premiul Special pen-

tru cel mai tânăr par-
ticipant-  Pașca Mario

Premiul special pen-
tru cel mai vârstnic 
p ar t i c ip ant - Vl a i c u 
Doroghi Atanasie

Concursul 
de table 

ediția 
a VII-a 

s-a
 încheiat

Comunicat de presă
Joi,  30 ianuarie 2020, la orele 

12, la Liceul Tehnologic “Ste-
fan Hell” Sântana a avut loc 
prezentarea proiectului de so-
lidaritate și promovare sub for-
ma unui material ppt: Institu-
tul de Istorie ”George Barițiu” 
la Centenar (1920-2020) Pre-
zentarea istoriei, activităților 
și realizărilor Institutului, di-
seminat de prof. Geoldeș Ioan 
Veniamin, profesor de istorie 
al liceului.  >>> pag. 4

În atenția cetățenilor 
Cetățenii orașului Sântana și Caporal Alexa sunt rugați 

să se prezinte la biroul Registrul agricol în vederea
 înscrierii suprafețelor de teren și a animalelor deținute.

Primăria Orașului Sântana
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În perioada în care Elena 
Udrea era ministrul dezvol-
tării regionale, a fost aprobat 
un program național de pro-
iecte tip pentru construcția 
de case de cultură, realizate 
de o � rmă de proiectare din 
Târgu-Mureș, proiecte care 
cuprindeau o sală de spec-
tacole cu o capacitate de 300 
locuri, 2 săli mai mici pentru 
conferințe și repetiții, spații 
anexe, camere de oaspeți.

  Valoarea investiției era în 
suma de 9.300.000  lei noi, 
adică 93 miliarde lei vechi, 
proiectul tehnic  costând 
56.420 lei.

În anul 2011, s-a retras 
� nanțarea acestor case de 
cultură, alte localități au 
renunțat la proiect, dar 

administrația din  Sântana, 
la acea vreme, nu a renunțat, 
deși � nanțarea era tăiată. 
Astfel, s-a primit proiec-
tul, primăria nu l-a plătit, 
iar, după alegerile locale din 
2012, noul primar s-a văzut 
nevoit să achite acest proiect 
din bugetul local, deoarece 
nu exista o altă � nanțare.

 Ulterior s-a primit de la 
Consiliul Județean Arad 
suma de 800.000 lei pentru 
construcția casei de cultură, 
suma reprezentând 8,6 % din 
valoarea investiției.

 În anul 2012, s-a efectuat 
un sondaj de opinie în Sân-
tana și Caporal Alexa pentru 
a vedea care sunt prioritățile 
considerate de către cetățeni 
ca necesare pentru locali-

tate și din acest 
sondaj a rezul-
tat că o majori-
tate covârșitoare 
din respondenți 
(peste 65%) con-
sidera asfaltarea 
drumurilor ca cea 
mai stringentă 

necesitate. Și era normal să 
� e așa, deoarece la acea dată 
în Sântana erau doar 9 km 
de drum asfaltat, din peste 
60 km existenți, următoare-
le priorități � ind trotuarele, 
apa, canalizarea, reparația 
școlilor și a grădinițelor, apoi 
cultura și sportul.

 Având în vedere acest son-
daj, cât și realitatea din acea 
vreme, administrația loca-
lă a trebuit să ierarhizeze 
prioritățile investițiilor, în 
așa fel încât să răspundă cât 
mai bine  cerințelor oameni-
lor pentru o viață mai bună. 

  În situația casei de cultu-
ră care nu mai avea � nanțare 
de la guvern, iar cei 800.000 
lei primiți de la Consiliul 

Județean Arad, reprezenta 
doar un mic procent din ne-
cesarul de bani, � nanțarea 
investiției din bugetul local 
ar �  însemnat să nu se mai 
facă alte investiții cel puțin 
2 ani și ca urmare s-a hotă-
rât să se solicite Consiliului 
Județean Arad schimbarea 
destinației acestei sume pen-
tru efectuarea reparațiilor 
la Școala „Sfânta Ana” unde 
acoperișul clădirii era într-o 
stare deplorabilă, prin gea-
muri su� a vântul, deci acești 
bani nu au fost trimiși înapoi 
așa cum dezinformează unii 
fără să se documenteze, cre-
zând că așa obțin un avantaj 
electoral.          

  Construcția casei de cul-
tură din Sântana nu a fost 
abandonată, ci amânată până 
când se va găsi o sursă sigură 
de � nanțare.

 Așa se face că, în anul 
2018, a apărut posibilitatea 
� nanțării caselor de cultu-
ră pe un proiect tip, agreat 
de Ministerul Dezvoltării, 

cu o valoare mult mai mică 
față de vechiul proiect și cu 
� nanțare integrală de la gu-
vern, mai puțin utilitățile, 
care vor �  plătite din bugetul 
local.

  Dacă s-a ivit această ocazie, 
administrația locală din Sân-
tana a efectuat documentația 
și demersurile necesare pen-
tru ca și Sântana să bene� ci-
eze de această oportunitate 
și, în consecință, având toate 
aprobările cerute de lege, a 
și început, la sfârșitul anului 
2019, lucrările pentru reali-
zarea acestei case de cultură, 
cu spații su� ciente pentru 
desfășurarea activităților cul-
turale, cu o sală de 250 de lo-
curi și alte săli mai mici pen-
tru conferințe și repetiții, cât 
și dependințele și utilitățile 
necesare.

 În paralel, din bugetul lo-
cal realizăm astăzi celelalte 
investiții stringente pentru 
populație, terminarea asfal-
tării drumurilor în Sântana și 
în satul Caporal Alexa, unde 
există proiect pentru asfal-
tarea tuturor străzilor cât și 
� nanțare asigurată, a fost 
desemnat un câștigător al 
licitației, așa încât, în această 
primăvară, va începe asfalta-
rea și sperăm să se și termine 
până la sfârșitul  anului.

  Deci, în această primăvară, 
Sântana va �  un șantier pen-
tru numeroase edi� cii din 
oraș, administrația locală, 
consilierii, depunând toate 
eforturile pentru ca locuito-
rii urbei să aibă condiții de-
cente de viață și civilizație.

Pentru o corectă informare a 
sântănenilor în legătură cu 

proiectul din anul 2010 referitor la
     Casa de Cultură Sântana

Programul autobuzelor care tranzitează orașul Sântana

renunțat la proiect, dar ca necesare pentru locali- lei primiți de la Consiliul cente de viață și civilizație.

Santana - Arad    
Sântana  7:00 12:00 14:54 19:34

Zimandu Nou  7:14 12:14 14:40 19:20

Zimandcuz  7:20 12:20 14:34 19:14

Avicola  7:28 12:28 14:27 19:07

Sere  7:30 12:30 14:25 19:05

Vama 
Grãdiste  7:32 12:32 14:24 19:04

Astra Sector II  7:34 12:34 14:22 19:02

Podgoria  7:36 12:36 14:20 19:00

Banu 
Mãrãcine  7:38 12:38 14:15  

Sântana - Caporal Alexa si Santana - Zarand
Zãrand          7:00  7:05     14:40 14:40            
Sintea Micã 
ram.          6:55  7:10     14:35 14:45            

Sintea Micã          6:53  7:12     14:33 14:47            
Olari          6:44  7:21     14:24 14:56            
Sântana  4:30  5:05  6:00  6:35  6:35  7:30  7:30  8:00 14:15 15:05 15:10 15:45 16:50 17:35 19:40 20:15
Caporal 
Alexa  4:45  4:50  6:15  6:20      7:45  7:45     15:25 15:30 17:05 17:20 19:55 20:00

Zarand - Arad
Zãrand  5:20  6:33 15:29 17:09
Sintea Micã ram.  5:25  6:38 15:24 17:04
Sintea Micã  5:27  6:40 15:22 17:02
Olari  5:36  6:49 15:13 16:53
Sântana  5:45  6:58 15:04 16:44
Zimandu Nou  5:59  7:12 14:50 16:30
Zimandcuz  6:05  7:18 14:44 16:24
Sânleani ram.  6:11  7:24 14:39 16:19
Avicola  6:13  7:26 14:37 16:17
Sere  6:15  7:28 14:35 16:15
Vama Grãdiste  6:17  7:30 14:34 16:14
Astra Sector II  6:19  7:32 14:32 16:12
Podgoria  6:23  7:34 14:30 16:10

Banu Mãrãcine    7:36 14:25 16:05

Pentru o desfășurare corectă a execuţiei lucrărilor 
de construire/recepţie, întreţinere a bunurilor imobi-
le proprietate privată, cât și pentru disciplina în con-
strucţii, aducem în evidenţa cetăţeanului câteva aspect 
pentru a evita orice neplăceri în urma acţiunii execu-
ţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere asupra 
imobilului.

Pentru obţinerea autorizaţiei
 de construire se va proceda conform 

Legii 50/1991-actualizată.
Indiferent de natura construcţiei, pentru a execu-

ta lucrările de construire trebuie să se contracteze o 
persoană � zică sau juridică autorizată pentru efectu-
area lucrărilor; aceasta va �  asistată în timpul execuţi-
ei lucrărilor de către un diriginte de șantier autorizat de 
I.S.C. (INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII).

Recepţia lucrărilor de construire se va efectua în con-
formitate cu HG-273/1994, la care se aduce modi� cări 
conform HG-940/2006; HG-1303/2007; HG-444/2014; 
HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadrate în categoria “D” de im-
portanţa, pentru recepţia lucrărilor se va numi o comi-

sie de recepţie și se va desfașura în urmatorul mod: 
1. se anunţă comunicarea încheierii lucrărilor
2. se calculează și se completează declaraţie pentru 

regularizarea valorii investiţiei
3. are loc stabilirea datei și orei pentru întâlnire a co-

misiei la locul investiţiei pentru recepţia lucrării (pâna 
la data și ora stabilită, investitorul/proprietarul numeș-
te 1-3 specialiști în construcţii care fac parte din comi-
sia de recepţie, alţii înafară de constructor, diriginte de 
șantier și reprezentantul administraţiei publice locale.)

4. pâna la data și ora stabilită, investitorul/proprieta-
rul, pune la dispoziţia comisiei de recepţie următoare-
le documente: 

A)certi� cat de performanţă energetică; 

B)ridicare topogra� că(p.a.d.) cu construcţia � naliza-
tă; 

C)nota proiectantului; 
D)nota dirigintelui de șantier
E)copie comunicare începere lucrări anunţată la ad-

ministraţia publică locală și la I.S.C.
F)adeverinţa I.S.C. prin care se con� rmă plăţile efec-

tuate către I.S.C. a cotelor prevăzute conform legii con-
strucţiilor.

Pentru construcţiile încadrate în categoria “A, B, C” de 
importanţa, recepţia lucrărilor se va desfașura în con-
formitate cu HG343/2017, comisia de recepţie este for-
mat din investitor, constructor și toţi specialiști impli-
caţi in execuţia lucrării,

Despre reglementările legale privind 
construcțiile- autorizații și recepții lucrări
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  SÂNTĂNEANUL 

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebook.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0357- 100-074
Fax: 0357- 100-075

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

În anul 1991, se revine la învă-
ţământul obligatoriu de 8 clase, 
școala numindu-se Școala cu cla-
sele I-VIII, Nr.1 Sântana.

În octombrie 1991, este în� inţa-
tă SC „Romgera”SA Sântana. 

În anul 1992, primarul Sântanei 
este Hans Hummel (Partidul Re-
publican), primul primar,  după 
căderea lui Ceaușescu, ales în 
mod liber. 

Până în 1992 a fost primar Ilie 
Selejan. Are de înfruntat o si-
tuaţie di� cilă prin emigrarea 
șvabilor în Germania și venirea 
unor familii din Moldova sau din 
altă parte, care se adaptează cu 
greu la ordinea care fusese până 
atunci în localitate. Până în pre-
zent a mai făcut parte din Par-
tidul România Mare și Partidul 
Democrat Liberal.

În anul 1992, Alf Kührt în� in-
ţează la Nürnberg � liala „HOG 
Sântana” și asociaţia „Noris Ba-
natoris”, care acţionează pentru 
păstrarea tradiţiei Faschingului 
din Sântana.

Din anul 1992, nu mai există ca-
dre medicale de etnie germană la 
nivelul localităţii.

În anul școlar 1992-1993, în-
cepe la Comlăuș predarea lim-
bii materne rromani, opţional, 
cu învăţătorul Doroţ Corneliu. 
După pensionarea acestuia au 
continuat să predea limba rro-
mani Ioanovici Ioan, Doroţ So-
rin, Gaudi Alexandru, Doroţ Da-
niel. 

În anul 1993, se în� inţează 
Centrul de Sănătate Rural Sân-
tana pentru apărarea sănătăţii 
populaţiei din localităţile Cur-
tici, Dorobanţi, Macea, Sânmar-
tin, Olari, Sintea Mică, Caporal 
Alexa, Zimandul Nou și Zimand 
Cuz și se demarează demersurile 
pentru introducerea gazului me-
tan în Sântana. 

În anul 1993, se des� inţează 
fanfara șvabilor din cauza lipsei 
de instrumentiști, membrii for-
maţiei plecând în Germania. 

În anul 1993, moara „Santa 
Farina”, prima moară particu-
lară din Sântana, după 1989, își 
începe activitatea, patroni � ind 
Horst și Dorina Neurohr. Horst 
Neurohr, născut la Sântana, a 
făcut parte din lotul naţional de 
atletism, în 1955, � ind campion 

la viteză.
În mai 1994, în regiunea poștală 

Timișoara este în� inţată Cursa 
Poștală Auto (nr.3148) pe ruta 
Chișineu Criș-Sântana-Livada și 
retur.

În 1994, președinte al Foru-
mului German Sântana este ales 
Martin Reinholz junior, membri 
� ind Veit Höniges, Andreas We-
ber, Martin Reinholz senior, Ște-
fan Adelmann, Mariane Helstern, 
Anton Schauer, Valentin Kerner, 
Anton Helstern, Josef Mayer.

În luna mai 1994, profesorul 
Cornel Gligor este numit direc-
tor la școala generală din Capo-
ral Alexa. Cornel Gligor urmează 
la conducerea școlii după profe-
soara Florica Goina, care ocupa-
se această funcție din anul 1984. 

În anul 1995, apar manuale după 
care se predă limba rromani. Ghe-
orghe Sarău tipărește Culegere de 
texte în limba rromani.

În anul 1996, apare manualul 
pentru clasa I, Vakărimata.

În anul 1996, este ales primar  ( 
a doua oară) Constantin Ciurel, 
fost primar la Chișineu Criș și 
care, în 1989, la Revoluţie, a fost 
alungat din Chișineu Criș pentru 
comportamentul său dictatorial. 
Nemaiavând partidul comunist 
ca pârghie de represiune, răzbu-
nător contra celor care nu-i fă-
ceau pe plac și care-i demascau 
matrapazlâcurile, nu a realizat 
mare lucru în timpul mandatului 
său. 

Se în� inţează SC „Agromec 
Comlăuș” SA, în urma desprin-
derii de SMA, � rma cu capital 
german EKR „Elektrokontakt”, 
care produce cablaje pentru au-
toturisme și � rma de confecţii cu 
un capital italian „Detatex.

  În anul 1997, mai lucrează 
în Sântana doar 15 intelectuali 
șvabi: 4 învăţători, 3 educatoare 
și 8 funcţionari. 

În Sântana mai sunt 448 de 
locuitori șvabi (1997), iar în 
Comlăuș-117 șvabi.    

În 16 martie 1997, președinte 
al Forumului German Sântana 
este reales Martin Reinholz ju-
nior, membrii fiind Veit Höni-
ges, Valentin Kerner, Martin 
Reinholz senior, Ștefan Adel-
mann, Anna Seifer, Richardt 
Raab, Josef Mayer, Anton Scha-
uer, Antonn Helstern, Andreas 
Seifer, Melitta Socaciu, Marian-
ne Helstern

Știați că...
Aducem la cunostinta cetatenilor ca, 

potrivit prevederilor legale privind Codul 
de procedura � scala, la plata  impozite-
lor si taxelor locale se sting cu prioritate 
amenzile contravenţionale individualiza-
te în titluri executorii, în ordinea vechi-
mii, chiar dacă debitorul indică un alt tip 
de obligaţie � scală, urmand apoi urma-
toarea ordine:

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

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la so-
licitarea debitorului.

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

 a) în funcţie de scadenţă, pentru obliga-
ţiile � scale principale;

b) conform termenului de plată deter-
minat în funcţie de data comunicării de-
ciziei pentru diferenţele de obligaţii � s-
cale principale stabilite de organul � scal 
competent, precum și pentru obligaţiile 
� scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la orga-
nul � scal a declaraţiilor � scale recti� cati-
ve, pentru diferenţele de obligaţii � scale 
principale stabilite de contribuabil/plăti-
tor, în cazul în care legea prevede obliga-
ţia acestuia de a calcula cuantumul obli-
gaţiei � scale;

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

Primăria Orașului Sântana

Despre stingerea obligațiilor fiscale

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDI-
ILOR ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ
Statistica incendiilor produse în ultimii 

ani arată că în această perioadă cauzele 
de incendiu cele mai frecvente sunt: fo-
cul deschis, nerespectarea regulilor de 
fumat și arderile vegetaţiei uscate de pe 
terenurile agricole, de pe marginea căi-
lor de comunicaţie, respectiv de pe di-
verse canale de irigaţie.

Pericolul mare la incendiile de vege-
taţie uscată îl reprezintă nerespectarea 
distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, 
anexe gospodărești, depozite de furaje, 
păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de 
telefonie, sonde, conducte ce transportă 
gaze și lichide combustibile și în multe si-
tuaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost 
afectate producându-se pe lângă pagube 
materiale și efecte cum ar �  întrerupe-
rea funcţionării instalaţiilor electrice, de 
telefonie sau întreruperea alimentării cu 
gaze.

Atenţie
 la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pentru arde-
rea miriștilor, vegetaţiei uscate și restu-
rilor vegetale este prevăzută în Normele 
generale de apărare împotriva incendi-
ilor și în Ordinul comun al ministrului 
internelor și reformei administrative și 
al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 576/605/2008, publicat în Mo-
nitorul O� cial nr.661 din 22.09.2008.

Persoanele � zice și juridice care des-
fășoară activităţi de ardere a miriștilor, 
stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaie-
lor, deșeurilor și altor materiale com-
bustibile, au obligativitatea respectării 
prevederilor reglementărilor în dome-
niu, conform actelor normative mai sus 

menţionate, astfel:
■ arderea resturilor vegetale, gunoaie-

lor, deșeurilor și altor materiale combus-
tibile se face în locuri special amenajate 
ori pe terenuri pregătite, cu luarea mă-
surilor ce se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigu-
rându-se supravegherea permanentă a 
arderii, precum și stingerea jarului după 
terminarea activităţii;

■ arderea miriștilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impun pentru îm-
piedicarea propagării focului la vecină-
tăţi, asigurându-se supravegherea per-
manentă a arderii;

■ distrugerea prin ardere a deșeurilor, 
resturilor menajere și vegetaţiei uscate 
se efectuează cu respectarea prevederi-
lor din O.G. nr. 195/2005 modi� cată și 
aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 pri-
vind protecţia mediului care se referă 
la obligativitatea obţinerii acceptului 
Agenţiei de Protecţia Mediului;

■ arderea resturilor vegetale, gunoa-
ielor, deșeurilor și miriștilor se execută 
numai pe baza permisului de lucru cu 
foc pe timp de zi, după ce a fost informat 
în prealabil serviciul voluntar pentru si-
tuaţii de urgenţă din localitate;

Printr-un comportament preventiv, vă 
salvaţi viaţa și bunurile.

SVSU Sântana

SVSU Sântana
 vă atrage atenția!
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Comunicat de presă
Au fost prezenți elevii claselor a X-a și a XI-a, 

pro� l uman. 
Pentru a marca cei 100 de ani de existență ai Institutului, 

acțiunea a fost gândită sub forma unui eveniment care a avut 
loc simultan în cel putin 100 de instituții de învățământ și cul-
tură din țară (licee, universități, muzee, institute de cercetare, 
arhive, asociații profesionale, ONG-uri).

Prof. Geoldeș Ioan Veniamin

>>> pag. 1

Concurs Folcloric
„Floricele din Sântana”
14 februarie- ora 14:00

Organizația beneficiară a proiectu-
lui educațional european “Imbogățirea 
Tradiției Sântănene prin Formare Profesi-
onală Europeană”, Liceul Tehnologic Ste-
fan Hell Sântana, a avut ca partener Cole-
giul internațional Grŵp Llandrillo Menai 
din Rhos on Sea, Wales, Marea Britanie si 
a fost finanțata cu suma de 151440 euro, 
de către Comisia Europeană. Proiectul s-a 
adresat elevilor de clasa a X-a, filiera teh-
nologică, profilul tehnician în activități 
economice și profilul tehnician mecanic 
pentru întreținere și reparații.

Obiectivul proiectului a fost creșterea 
calității pregătirii absolvenților prin 
desfășurarea de activități practice în com-
panii din spațiul european, pentru șanse 
sporite în carieră și o mai bună angaja-
bilitate. Proiectul  a urmarit încuraja-
rea participării tinerilor cu oportunități 
reduse la formarea și dezvoltarea de 
competențe, abilități și cunoștințe în do-
meniul lor de formare profesională, astfel 
încât să fie în măsură să-și practice pro-
fesia și să se adapteze cerințelor pieței 
muncii, promovarea învățarii prin mun-
ca, prin activitățile practice la compania 
perteneră din Marea Britanie, practicarea 
muncii în echipa, cultivarea respectului, 
echilibrului și a toleranței în cadrul gru-
pului, îmbunatațirea competențelor ling-
vistice și extinderea orizontului cultural 
al participanților prin impactul cu medii 
culturale europene.  

Acest proiect este special pentru că a 
ridicat gradul de pregatire al elevilor, a 
apropiat viitorii absolvenți de locul de 
muncă, formând competențele profesi-
onale cerute de angajatori.  Elevii sunt 
antrenați pentru a face față provocărilor 
și schimbărilor pieței muncii, într-un 
mediu intercultural care le dezvoltă sen-
timentul de apartenență la  societatea eu-
ropeană. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 56 
elevi de clasa a X-a, grupati in 4 fluxuri de 
cate 2 saptamani, cu cate 14 elevi fiecare 
si 2 profesori insotitori, astfel:

 - 2 fluxuri pe specialitatea Tehnician 
Mecanic pentru Intretinere si Reparatii , 
realizate unul in aprilie 2019, respective 
octombrie 2019

 - 2 fluxuri pe specialitatea Tehnician in 
Activitati Economice, prevazute unul in 
mai 2019 si octombrie 2019.

Mai mult de 50% din beneficiarii  pro-
iectului sunt dezavantajati social, proiec-
tul adresand prioritarea orizontala din 
Apelul National din Romania din 2018 
- incluziunea socială – “îmbunătățirea 
accesului, participării și performanțelor 
la învățare ale celor din grupuri dezavan-
tajate și reducerea disparităților care pot 
să apară între rezultatele obținute de gru-
puri diferite.”

Impactul si rezultatele sunt deosebit de 
consistente: 

 - Creșterea participării persoanelor din 
zonele rurale în  sectorul formarii profe-
sionale, liceul nostru crescandu-și atrac-
tivitatea pe plan regional și atrăgând un 
numar ridicat de elevi, interesați să bene-
ficieze de plasamentele de formare pe care 
le oferim la partenerii nostri in Europa; 

 - Cresterea competenței echipelor de 
proiect de a dezvolta și implementa pro-
iecte de mobilitate ERASMUS+ VET;

 - Dezvoltarea competentelor intercultu-
rale, de limbă și cultura galeza și de speci-
alitate, ale profesorilor insoțitori ai fluxu-
rilor la  plasamentele de formare din UK;

 - Modernizarea si internaționalizarea 
curriculumului de dezvoltare locală 
(CDL-ului), importând, adaptând si in-
troducând in CDL metode și tehnici de 
lucru practicate de către partenerul de 
primire;

 - Imbunătățirea competențelor ling-
vistice de limba engleză ale elevilor, atat 
engleza generală, cât și cea tehnică, spe-
cifică celor 2 domenii curriculare vizate 
de proiect 

 - Cresterea respectului de sine la nivel 
de participant;

 - Imbunătățirea șanselor de angajabili-
tate ale participanților, atât în România, 
cât și în Europa, având ca referința parti-
ciparea la acest plasament de formare în 
UK, documentat prin Europass Mobility, 
Europass Language Passport și certifica-
rea de absolvire a plasamentului.

În concluzie, prin acest proiect au 
fost create premisele pentru lărgirea 
internaționalizării instituției noastre si 
pentru focusarea noastră in continuare 
pe egalitatea de sanse, incluziune, diver-
sitate si nondiscriminare in educatie.

Coordonator proiect, dr. Ana Honiges.

La fi nalizarea Proiectului European Erasmus+
 2018-1-RO01-KA102-048146 “Imbogățirea 

Tradiției Sântănene prin
 Formare Profesională Europeană”

Conducerea Liceului Tehno-
logic „Stefan Hell” anunță că 
începând cu anul școlar 2020-
2021 în� ințează o clasă a XI-a 
pentru învățământul seral. Do-
cumente  necesare pentru în-
scriere sunt următoarele:

-Copie xerox diplomă de 10 
clase sau școală profesională de 
3 ani

-Foaia matricolă  pentru cla-
sele a IX-a - X-a liceu, sau foaia 
matricolă pentru clasele IX-XI 
școala profesională - original

-Copie xerox carte de identi-
tate

-Copie  xerox certi� cat de 

naștere
-Copie xerox certi� cat de că-

sătorie – doar în cazul schim-
bării numelui

-Adeverință medicală clinic 
sănătos eliberată de medicul de 
familie

Menționăm că dosarele de 
înscriere se pot depune  la se-
cretariatul Liceului Tehnologic 
„Stefan Hell” Sântana, str. Ghi-
oceilor, nr.6, judeţul Arad, tel/
fax.0257/462124 

Email: grupulscolarsantana@
yahoo.com

DIRECTOR,
PROF. MIRCEA CĂRUNTU

Înscriere seral
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PUBELA NEAGRĂ
Program de colectare 

deșeuri reziduale 
pe zile, străzi
 și localități

-gunoiul rezidual-
tabelul de mai jos

Marți Joi Vineri

Caporal Alexa 1 Decembrie 8 Martie I.Creanga

M. Viteazul 1 Mai A.I.Cuza I.Slavici

Rodnei 9 Mai A.Ipatescu L. Blaga 

Miercuri Aradului Avram Iancu L.Rosu

A.Vlaicu Bicazului Banatului Lalelelor

Bobalna Bistritei Bradului Libertatii

Bujorului Bucegi Campului Liliacului

Crinului 1 C. D. Gherea Caprioarei Muresului 

Grivita Closca Ciocarliei N.I. Vidu

I.L.Caragiale Crisului Crinului 2 Nucului

M.Sadoveanu Ghioceilor Crisana Olteniei

Muncii L.Rebreanu Dudului Paltinisului

N.Balcescu M.Eminescu Dunarii Primaverii

Oituz Marasesti Fagaras Prunului

Pacii Micsunelelor Florilor Romana

Poetului Plopului G.Cosbuc Somesului

Romantei Rozelor Garii Teiului

T.Vladimirescu Tranda� rilor Garo� tei Unirii

Ze� rului Vanatorilor Graului V.Alecsandri

Zarandului Horea Viorelelor  

Zorilor

Informații utile despre salubritatea orașului pentru anul 2020
PUBELA GALBENĂ Program de colectare deșeuri 

RECICLABILE- PLASTIC ETC- tabelul de mai jos

PUBELA MARO
Program

 de colectare 
deșeuri reziduale 
BIODEGRADABILE
tabelul alăturat

( dreapta)

Atenție la ce aruncăm în toalete
Trebuie să � m conștienți că sistemul de canalizare poate funcționa corect doar dacă și noi 

îl folosim corect. Stația de epurare face față cu greu valului de gunoaie pe care oamenii, în 
loc să le arunce în gunoi, le aruncă în canalizare. Din neștiință sau din nepăsare unii aruncă 
în WC pungi, resturi gospodărești ba chiar produse pentru igienă intimă: șervețele umede, 
tampoane, pampers-uri etc. Prezența acestor materiale poate duce la blocarea pompelor sau 
înfundarea conductelor, iar în � nal există riscul ca într-o zi, nu tocmai bună, să ne trezim cu 
casa inundată de ape menajere. 

  Primăria Sântana

FOLOSIȚI PUBELELE 
CONFORM 

SPECIFICAȚIILOR CULORILOR,
 PENTRU DIFERITELE TIPURI DE GUNOI

Extrasul de carte funciară se poate 
obține și fără a merge la ghișeu

Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI)  ofe-
ră posibilitatea obținerii extrasului de 
carte funciară online, fără a �  necesa-
ră deplasarea la unul dintre Birourile 
de  Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Acest lucru se face accesând aplicația 
dezvoltată de Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobilia-
ră (ANCPI) la adresa:  https://epay.
ancpi.ro/  

Primul pas este să îți faci un cont pe 
ePayment ANCPI, unde va trebui să 
treci datele personale, precum adre-
sa, numărul de telefon și codul nume-
ric personal. De asemenea va �  nevo-

ie și de un card de debit sau de credit 
activ, costul unui extras de carte fun-
ciară � ind de 20 Lei. Pentru a obține 
un extras pentru informare, accesea-
ză rubrica servicii și adaugă în coș ex-
trasul dorit.

Extrasul de carte funciară poa-
te �  folosit, în funcție de tipul aces-
tuia, pentru tranzacționarea unui 
imobil, pentru instalarea diverselor 
utilități sau doar pentru a a� a anu-
mite informații. Se poate obține prin 
depunerea unei cereri, de către pro-
prietar sau notar, iar termenul de eli-
berare este de o zi, fără să se ia în cal-
cul ziua în care s-a depus cererea.

Zile libere legale în anul 2020
Sunt în total 15 zile libere legale, din care 11 sunt 

în timpul săptămânii.
În anul 2020 vor exista următoarele

 zile libere legale:
1 și 2 ianuarie 2020 – Anul nou (miercuri și joi)
24 ianuarie – Ziua Principatelor Române (vineri)
17 aprilie – Vinerea mare (vineri)
19, 20 aprilie – Paștele (duminică, luni)

1 mai – Ziua Muncii ( vineri)
1 iunie – Ziua Copilului (luni)
7 și 8 iunie – Rusalii – (duminică, luni)
15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâm-

bătă)
30 noiembrie – Sfântul Andrei ( luni)
1 decembrie – Ziua Națională a României (marți)
25 și 26 decembrie – Crăciunul (vineri, sâmbătă)

În ziarul local al orașului Sântana, nr. 93, anul 2020, ianuarie, am citit 
despre bilanțul pozitiv pentru Sântana.

„ Toate acestea s-au realizat prin implicare și efort, printr-o muncă de 
echipă între primar, viceprimar, consilieri locali și aparatul administrativ 
al Primăriei, cu sprijinul celorlalte autorități din oraș.” Ne-am bucurat și vă 
felicităm. 

„ Cine uită nu merită.”  Toți cei menționați mai sus nu au uitat că școala, 
familia și biserica i-au format și au ajuns în urma votului liber exprimat al 
cetățenilor să vegheze la bunul mers al acestei frumoase așezări.

S-au petrecut lucruri pozitive și la Grădinița din Comlăuș, unde la pro-
gram normal își desfășoară activitatea trei grupe. Copiii din grupa mijlocie 
echipați cu încălțăminte de interior erau conduși de însoțitorii lor prin 
celelalte două clase. Nu este normal să � e deranjată activitatea celorlalte 
grupe.

Părinții copiilor din grupa mijlocie, având avizul conducerii Școlii din 
Comlăuș, s-au adresat Domnului Primar Daniel Tomuța, Domnului Vice-
primar Cornel Gligor și nu numai, iar luni 27 ianuarie 2020, doamna edu-
catoare Carmen Bătrân, ajutată de doamna Maria Palcu îngrijitoare imobil 
școlar, au primit copiii într-o altă sală de clasă complet renovată, curată, 
încălzită, în care domnește liniștea atât de necesară procesului instructiv-
educativ.

Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, Părintele Ioan Vand a s� nțit locul în care își 
desfășoară activitatea copiii care în toamnă se vor îndrepta spre clasa pre-
gătitoare.

Părinții mulțumesc tuturor celor care s-au implicat.

Am primit spre publicare
Scrisoare de mulțumire
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Căsătoriile lunii Ianuarie 2020
COLOMPAR ȘTEFAN CRISTIAN și COBZARIU BIANCA ELENA
COMLĂUȘAN ALEXANDRU şi COCIȘ ANDREEA GABRIELA

TRIF SIMION şi MIHIȘ ISTINA
COLOMPAR CRISTIAN și CIURAR NICOLETA

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi 

cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor 

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

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

VLAȘIN MARIA
PÎRVA DUMITRU

CRAINIC IOAN
MIȘCOI AUGUSTIN

PANTEA TRAIAN
HENGER IOAN

AUFMUTH IRMGARD TEREZIA
BUTTINGER ROZALIA

PAG TRAIAN PETRU

TOMA SÎMZIANA

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

COMEMORĂRI

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 ali-
mentarea cu energie elec-

trică 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

În urmă cu câțiva ani, preotul Nico-
lae Rădulescu declara pentru acest 
ziar, cităm: „În anul 2000, prin râv-
na bunilor credincioși cu aptitudini 
muzicale, prin multă muncă și prin 
îndelungă răbdare, am reușit să pu-
nem în fapt liturghia armonizată de 
compozitorul Nicolae Ștefan, a cărui 
denumire o are și corala.

Mai adaug și ajutorul fără de care 
corala nu ar fi avut continuitate – 
profesoara Melania Vuin (fostă Ba-
ciu), care duminică de duminică și 
sărbătoare de sărbătoare dă răspun-
surile la Sfânta Liturghie, înălţând și 
încântând sufletele credincioșilor.” 
La mulți ani, corului  și celor care os-
tenesc în dânsul!

Corul Comlăuș împlinește 20 de ani

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 
14.01.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
strategiei locale de dezvoltare a serviciului 
de iluminat public Oraș Sântana;

2.Proiect de hotărâre privind numirea co-
misiei de analiză a activității desfășurate în 
anul 2019 de secretarul Orașului Sântana;

3.Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat reprezentantului Orașului 
Sântana în adunarea generală a asociaților 
pentru modi� carea actului constitutiv și a 
statutului Asociației de Dezvoltare Interco-
munitară de Transport Public Arad;

4.Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat reprezentantului Orașului 
Sântana în adunarea generală a asociaților 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad, în vederea aprobării 
modi� cării contractului de delegare a gesti-
unii serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – act adițional la contractul 
nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modi� -
cat prin actul adițional nr. 1/20.12.2019;

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
21.01.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ac-
tului adițional la actul constitutiv, actul con-
stitutiv revizuit, actul adițional la statut și 
statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestio-
nare a Deșeurilor Judeţul Arad;

2.Proiect de hotărâre privind insusirea si 
aprobarea noilor valori de inventar a bunu-
rilor din domeniul public si privat din patri-
moniul Orașului Sântana și însușirea și apro-
barea noilor valori de inventar a bunurilor 
din domeniul public și privat din patrimo-
niul Orașului Sântana, aferente serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare, concesionate 
la SC Compania de Apă Arad SA;

3.Proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilităţii organizării și derulării pro-
cedurilor de atribuire a contractelor/acor-
durilor-cadru pentru achiziţia produselor 
aferente programului și a contractelor/acor-
durilor-cadru de prestare a serviciilor pen-
tru derularea măsurilor educative, la nivel 
local pentru anul scolar 2020-2021;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
mandatării domnului primar Tomuța Daniel 
Sorin pentru ședința Adunării Generale Odi-
nare a Acționarilor din data de 06.02.2020;

5.Proiect de hotârâre privind aprobarea 
listei de priorități cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească o locuință din fon-
dul locativ de stat al Orașului Sântana;

6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ de 
stat la nivelul Orașului Sântana și satului 
aparținător Caporal Alexa, pentru  anul sco-
lar 2020 – 2021;

7.Proiect de hotărâre privind aproba-
rea planului de acțiune privind serviciile 
funcționale de la nivelul Orașului Sântana 
pentru anul 2020;

8.Proiect de hotărâre privind modi� carea 
contractului de delegare a gestiunii serviciu-
lui de alimentare cu apă și de canalizare prin 
actul adițional nr. 14;

9.Diverse;
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 

întrunit în ședință de îndată, în data de 
31.01.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotârâre privind aprobarea sa-
lariilor de bază ale funcționarilor publici și a 
personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale ”administrație” din aparatul de 
specialitate al primarului Orașului Sântana și 
al instituțiilor și serviciilor publice în� ințate 
în subordinea Consiliului Local al Orașului 
Sântana;

2.Proiect de hotărâre privind aproba-
rea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, de asistență și/sau reprezentare 
pentru anul 2020;

Întocmit, Anca Butar

Defecțiunile frecvente la rețeaua de ali-
mentare cu energie electrică, intervențiile 
efectuate cu întârziere și alte probleme lega-
te de distribuția curentului electric au stârnit 
mânia cetățenilor din � ecare localitate și au 
determinat conducerea județului să cheme 
reprezentanții societății la o discuție față în 
față cu primarii din județ. În prezența dom-
nului Iustin Cionca -președintele Consiliului 
Județean, reprezentanții ENEL și-au luat an-
gajamentul că vor încerca să rezolve mult mai 
operativ avariile anunțate de cetățeni și că vor 
moderniza rețeaua de distribuție a curentului.

Anterior acestei întâlniri, conducerea pri-
măriei orașului Sântana a adus la cunoștința 
societății ENEL-Distribuție Banat problemele 
cu care se confruntă locuitorii orașului (inclu-
dem aici și satul Caporal Alexa): întreruperile 
frecvente de alimentare, tensiunea scăzută și 
căderea frecventă a iluminatului public. În 
răspunsul adresat primăriei se speci� că faptul 

că în orașul nostru se desfășoară un program 
de modernizare a rețelei electrice de joasă 
tensiune (0,4 Kw), a fost încheiată etapa I și se 
va da ordinul de începere pentru etapa urmă-
toare a lucrărilor contractate. 

În același timp primăria informează cetățenii 
că operatorii de rețea sunt obligați să plăteas-
ca clienților � nali despăgubiri pentru daunele 
provocate și dovedite din vina lor. Despăgu-
birile se plătesc la cererea clientului � nal/fur-
nizorului, dacă in urma investigației efectuate 
de către operatorul de rețea și furnizor se con-
stată existența prejudiciului și culpa furnizo-
rului. 

Societatea ENEL chemată la dialog 
cu primarii din județ



         SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL                                     FEBRUARIE  2020pag. 7

  SÂNTĂNEANUL 

- Reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală Sfânta Ana  
corp str.Ghioceilor nr.29-31 
Oraş Sântana  judeţul Arad 
(PNDL)

- Reabilitare şi modernizare 
Şcoala Generală Sfânta Ana  
corp str.Muncii nr.56 Oraş 
Sântana judeţul Arad (PNDL)

- Reabilitare Şcoala 
Gimnazială Sfânta Ana cu  
cls.I-IV corp clădire str.Uni-
rii nr.3C arondată Liceu-
lui tehnologic Ştefan Hell, 
în Oraşul Sântana jud.Arad 
(PNDL)

- Extindere Şcoala 
Gimnazială Sântana cu Sală de 
sport   strada T.Vladimirescu 
nr.25, jud.Arad (PNDL)

- PUZ-pentru ridicare re-
strictie de construire si modi-
ficare reglementari urbanis-
tice pentru amplasamentul 
compus din numerele cadas-
trale 307405 si 307406 din 
Oras Santana, jud. Arad

- PUZ-pentru ridicare re-
strictie de construire si modi-
ficare reglementari urbanis-
tice pentru amplasamentul 
aferent numerului cadastral 
302768 din Oras Santana, jud. 
Arad

- Construire Centru Cul-
tural-proiect tip-varianta V2, 
combustibil gaz, localitatea 
Sântana str. Muncii nr. 120 A

- Extindere colectoare mena-
jare oras Santana pe str. C.D. 
Gherea, jud. Arad 

- Modernizare iluminat 
stradal Oras Santana, judetul 
Arad

- Modernizare iluminat la 
unitatile de invatamant de pe 
raza UAT Oras Santana

- Extindere retea de 
distribuţie gaze în sat Caporal 
Alexa

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

- Bransament electric imobil 
de stat str. Muncii, 44, ap 2

- ransament electric pen-
tru Fantana situata in PS 358 
Caporal Alexa

- Amenajare loc de joaca str. 
Romantei-str. Crinului

- Modernizare străzi în local-
itatea Caporal Alexa, Oraşul 
Sântana, Judetul Arad 

- Modernizare străzi în 
oraşul Sântana, judeţul Arad , 
etapa IV

- Amenajare parcare pe str. 
Stefan Augustin Doinas, UAT 
Santana, sat. Caporal Alexa

- Amenajare parc Europa
- Realizare locuinte colective 

sociale pe str. Unirii în Oraşul 
Sântana

- Extindere parcare pe str. 
Ion Creanga, oras Santana

- Amenajare parcare pe str. 
Rozelor, oras Santana

- Amenajare parcare pe str. 1 
Decembrie, oras Santana

- Modernizare parcare si 
amenajare alveole de station-
are pe str. Campului in oras 
Santana

- Retea date - evidenta popu-
latiei Primaria Santana

Primăria 
Orașului Sântana

Obiective de investitii
pentru anul 2020

Masa caldă la școala din Comlăuș
Guvernul României a emis în data de 4 

februarie 2020 o Ordonanţa de Urgen-
ţă  privind aprobarea Programului-pi-
lot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 150 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat. Din județul Arad sunt cuprinse trei 
școli din municipiu și una din județ, re-
spectiv școala Gimnazială Sântana, mai 
exact școala Comlăuș. Ordonanța a fost 

publicată în Monitorul O� cial nr. 93 din 
7 februarie 2020 și prevede ca după pu-
blicarea normelor de aplicare și până la 
sfârșitul anului 2020, în perioada desfă-
șurării activităţii didactice, preșcolarilor 
și elevilor li se acordă, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar, constând într-un pachet 
alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în 
limita unei valori zilnice de 10 lei/bene� -
ciar, TVA inclus.

Școli din Arad unde s-a implementat 
acest proiect

Primăria Sântana
program lucru cu publicul
   Luni: 7:45 – 16:15
   Marți:7:45 – 16:15

  Serviciul taxe și impo-
zite:  7:45 – 18:00

   Miercuri:   7:45 – 16:15
  Joi:     7:45 – 16:15
  Vineri:7:45 – 14:00

STARE CIVILĂ
Luni – Vineri:
8:00 – 12:00

SERVICIUL PUBLIC 
COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENȚĂ
 A PERSOANELOR 

Luni – Vineri:  
    8:30 – 12:30

Centrul de Transfuzie Sangu-
ină Arad cu sprijinul Primăriei 
Orașului Sântana a organizat 
joi, 30.01.2020, prima acțiune 
de donare de sânge din acest 
an. Acțiunea s-a desfășurat la 
căminul cultural din Satul Nou, 
donatorii bene� ciind conform 
legii, de 7 tichete de masă, zi li-
beră în ziua donării de sânge și 
analize medicale gratuite.

Primăria Orașului Sântana 
mulţumește tuturor donatori-
lor, oameni care înțeleg că prin 
acest act de caritate acordă o 
șansă la viață în plus celor care 
au nevoie

Donare 
de sânge

 Primăria Orașului Sântana a 
organizat miercuri, 26.02.2020, 
începând cu ora 10:00, în sala 
de ședințe, o informare asupra 
posibilităților de accesare a fon-
durilor europene -măsura 6.1. 
-,,Sprijin pentru instalarea tine-
rilor fermieri”. 

Proiectul în cadrul căruia se 
poate accesa suma de 50.000 de 
euro, este susținut de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rura-
le și se adresează fermierilor cu 
vârsta de maxim 40 de ani. 

Informații suplimentare se pot 
obține la numărul de telefon 
0357/100074 sau la Comparti-
mentul Agricol  din cadrul pri-
măriei. 

Sprijin pentru
Tinerii Fermieri

Orice persoană care dobân-
dește, construiește sau  înstrăi-
nează, după caz, clădire, teren, 
mijloc de transport,  are obli-
gaţia de a depune o declaraţie 
� scală la Serviciul de impozite și 
taxe al Primăriei,  în termen de 
30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii. Con-
tribuabilii care se a� ă în oricare 

din aceste situaţii și au dobândit 
clădiri, terenuri, mijloc de trans-
port în cursul anului, sunt rugaţi 
să depună la Serviciul Impozite 
și Taxe declaraţie � scală, împre-
ună cu copia actului de proprie-
tate (contract de vânzare-cum-
părare, donaţie, succesiune etc) 
și a actului de identitate.

Primăria Sântana

Spre informare
Joi, 6 februarie, s-a desfășurat 

prima acțiune de prindere 
a câinilor fără stăpân din 
anul 2020. Au fost prinși un 
număr de 13 câini, după cum 
urmează: 4 în centru, 2 la 
gară, 2 la Caporal Alexa, 1 pe 
str. I. Creangă, 1 pe str. Tran-
dafirilor, 2 pe str. I.L. Caragia-
le și 1 pe str. Zefirului.

În actiunea lor, hingherii au 
prins și câini scăpați pe stradă 
de către stăpânii lor, care însă 
au fost recuperați ulterior de 

către aceștia de la Adăpostul 
de câini din Arad. 

Primăria Orașului Sântana

Despre câinii vagabonzi
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 BANCA COOPERATISTĂ MUREȘUL 
ARAD-  Punct de lucru Santana

Suntem o bancă cu capital privat, 
integral românesc, cu o istorie de peste 165 de ani
■ Vă oferim o gamă diversi� cată de CREDITE și DEPOZITE în condiţii 

avantajoase
Sumele depuse la noi sunt GARANTATE de Fondul de Garantare a Depo-

zitelor Bancare până la echivalentul în lei a 100.000 de Euro, în conformi-
tate cu prevederile legale

■ Cu un singur drum la bancă puteți ridica pensia, achita facturile de uti-
lităţi (energie electrică, telefonie � xă și mobilă, cablu TV, internet, etc), 
puteți achita ratele la credit sau puteți constitui depozite  

■ Totodată puteți încasa salariul, pensia sau alocația de stat pentru copii în 
contul deschis la noi

■ Efectuați diverse operaţiuni � nanciar bancare prin contul curent, inclu-
siv transfer de bani prin sistemul WESTERN UNION

 Fii partenerul nostru la drum lung!
Santana,str.Muncii nr. 77 telefon 0357440444

Cum ne comportam vizavi de 
CORONAVIRUS COVID-19 

-Coronavirusul se transmite prin picături de lichid eliminate prin tuse, 
strănut, vorbit, care intră în contact apoi cu mâinile, ochii, mucoasa orală 
sau nazală. De pe mâinile celui infectat ajung pe butoanele unui li� , pe bani, 
sau pe oricare alt obiect. Cine va atinge acea suprafață cu mâna și apoi își va 
atinge fața, gura, ochii, va �  infectat. 

-pe suprafețe, la temperatura camerei, virusul rezistă între până la 9 zile. 
Temperatura scăzută și umiditatea cresc durata de supraviețuire, dar soluțiile 
dezinfectante pe bază de alcool, apă oxigenată sau hipoclorit îl distrug. 

-virusul se răspândește rapid. Contagiozitatea este de aproape 3 ori mai 
mare decât a gripei sezoniere.

-perioada de incubație este între 2-14 zile, dar se pare că poate �  și mai 
mare. În această perioadă, chiar dacă omul nu are simptome, este contagios 
și răspândește virusul. 

-simptomele sunt febra, tuse (de obicei seacă) și di� cultate în respirație  
-igiena mâinilor este foarte importantă. Nu mâncați fără să vă spălați pe 

mâini! 
-atenție în mijloacele de transport în comun, în magazine, restaurante, la 

muncă. Ștergeți telefonul și tastatura deoarece de obicei sunt cele mai mur-
dare lucruri, dar și cele mai des folosite. 

-statistic, 97-98% dintre cei infectați se vindecă.
Haideți să ne îmbunătățim igiena în această perioadă și vom trece cu bine 

și de acest pericol!!

Având în vedere numărul mare de 
solicitări de atribuire de locuințe pen-
tru locuitorii din orașul Sântana, era 
imperios necesar să se construiască 
un număr de locuințe care să satisfa-
că nevoile sociale. Cum costurile de 
construcție a unor blocuri sunt foar-
te mari, greu de susținut din bugetul 
local, conducerea primăriei s-a ori-
entat către atragerea de fonduri eu-
ropene, reușind anul acesta să câștige 
� nanțarea pentru un proiect pentru 
construirea de locuințe sociale și 
amenajare a unui parc în zona Bo-
ros. Prin urmare, dacă lucrurile merg 
bine aici se vor construi trei blocuri 

P+3E, � ecare cu câte16 unități locati-
ve și un parc modern, Parcul Europa, 
care va avea un spațiu pentru vârst-
nici, zonă de minigolf, alei pietonale, 
pistă de piciclete dar și un loc de joacă 
cu structuri modulare. Valoarea tota-
lă a proiectului va �  de 19.819.967 lei.

Proiectul a fost depus în cadrul Pro-
gramul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 13, Prioritatea 
de investiţii 9B, Obiectivul speci� c 
13.1  - Îmbunătăţirea calităţii vieţii po-
pulaţiei în orașele mici și mijlocii din 
România.

Perioada de implementare a proiec-
tului este  până în anul 2021.

Un nou proiect european căștigat
Locuințe sociale și parc 

din fonduri europene

Atragem atenția cetățenilor care 
dețin câini în gospodării că este 
ilegală lăsarea acestora pe străzi-
le orașului, mai ales că au fost ca-
zuri când astfel de câini lăsați liberi 

au ajuns și în preajma școlilor sau 
grădinițelor și puteau �  atacați copiii.

Oricine este prins că lasă liber pe 
stradă câinele din gospodărie va �  
aspru amendat.

Vă mulțumim
 pentru înțelegere.

Primăria 
Orașului Sântana

În atenția 
cetățenilor


