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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 flori și prilejul de 
a sărbători ziua internațională a ce-
lor mai gingașe ființe. 

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

Ziua de 8 Martie este ziua femini-
tăţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua 
în care femeia –  fiinţa delicată, sen-
sibilă, cea care dă viaţă, este în cen-
trul atenţiei. În această zi specială 
cu toţii transmitem tuturor femei-
lor din Sântana și Caporal Alexa 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 sufletul și să aibă  parte 
numai de bucurii, înțelegere și ar-
monie.

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 sufletul de fericire și căldură . 

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

Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Noi proiecte au fost câștigate !
- fonduri europene -

Alte proiecte au fost depuse 
pentru finanțare

Două noi blocuri se vor construi
pe strada Unirii

În imaginea alăturată 
avem macheta celor două 
blocuri care se vor con-
strui pe str. Unirii, în noul 
cartier din Sântana. Cele 
două blocuri fac parte din 
proiectul “Construirea 
de locuințe pentru tineri/
locuințe de serviciu pen-
tru specialiști din sănăta-
te și învățământ in orasul 
Sântana, jud. Arad”.

Proiectul a fost accesat 
prin programul operațional 
Planul Național de Redre-
sare și Reziliență, Axa pri-
oritară – Componenta 10 – 
Fondul local.

Valoarea totală 
a proiectului este de 

9.855.972,56 lei.

În data de, 08.02.2023, domnul pri-
mar, Daniel Sorin Tomuța a semnat 
la Ministerul Dezvolări, Lucrărilor 
Publice și Administrației, două con-
tracte de finanțare accesate prin pro-
gramul operațional Planul Național 
de Redresare și Reziliență având ca 
obiect:

 - “Reabilitare Școală Gim-
nazială Sântana str. 1 Decem-
brie nr.36 jud. Arad”, valoarea 
totală a proiectului fiind de 
6.858.561,62 Ron 

- “Reabilitare Școală Sf. Ana, 
Sântana str. Câmpului nr.107 
jud. Arad”, având valoarea tota-
lă de 8.119.206,02 Ron.

 Cu ocazia aceleiași deplasări, au 
avut loc două întâlniri de lucru, prima 
la Ministerul Investițiilor și Proiecte-
lor Europene referitoare la proiectul 
“Sistem centralizat de furnizare a 

energiei termice utilizând ener-
gie geotermală în Orașul Sânta-
na”, iar cea de a doua la Compania 
Națională de Investiții vizând proiec-
tul “Construire creșă medie în 
Orașul Sântana”. 

Totodată, a fost depusă la Agenția 
Națională pentru Resurse Minera-
le documentația necesară obținerii 
licenței de explorare/exploatare a re-
surselor de ape geotermale din  pe-
rimentrul geotermal Sântana jud. 
Arad, licență necesară în vederea în-
ceperii execuției de lucrări în cadrul 
proiectului “Sistem centralizat de 
furnizare a energiei termice utilizând 
energie geotermală în Orașul Sânta-
na.

Aceste întâlniri au avut locu cu 
susținerea domnului deputat, Glad 
Varga

MARE CARNAVAL/FASCHING
„Huiuiu Fasching!”, răsună iar după o pa-

uză de doi ani, la Liceul Tehnologic „Stefan 
Hell” din Sântana.

Carnavalul este perioada care precedă 
postului Paștilor în unele țări, când au loc 
petreceri populare însoțite de deghizări, 
care alegorice, focuri de artificii etc. Etimo-
logic, cuvântul „carnaval” se trage din dia-
lectul milanez („carne vale”) și înseamnă li-
teral „adio carne”. El datează din perioada 
în care biserica a impus ca aceste festivități 
să aibă loc doar înaintea postului de recule-
gere, rugăciune și abstinență, care premer-
ge Paștele. >>> pag. 4
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O poveste de succes
O lecție de viață

Domnul Victor Bușta, edu-
cator principal la casa de tip 
familial SOS 7, ne-a adus la 
cunoștință povestea de succes 
a unuia dintre copiii pe care i-a 
avut în îngrijire în urmă cu 20 
de ani la Casa SOS 4.

Într-una dintre serile lunii de-
cembrie a anului trecut a fost 
căutat de Jaroslav Kromec, as-
tăzi în vârstă de 39 de ani, care 
a dorit să revină în orașul în 
care a crescut și să ofere co-
piilor cadouri de Moș Nico-
lae. Desi domnul Kromec nu 
a dorit ca gestul său să fie pu-
blic, noi credem că povestea lui 
i-ar putea încuraja pe cei ce și-
au pierdut orice speranță într-
o viață mai bună. O lecție de 
viață dramatică, dar cu final fe-
ricit, care a fost ascultată cu su-
fletul la gură, până seara târziu, 
de către personalul și copiii de 
la Casa SOS 7. 

Povestește că a ajuns la casa 
de copii la vârsta de 11 ani, iar 
amintirile lui de pâna atunci 
sunt de coșmar. Forțat de îm-
prejurări a fugit de acasă și s-a 
stabilit la o fermă. Disparitia 
lui a fost remarcată de cei de 
la protectia copilului care l-au 
găsit și l-au adus la Casa de 
Copii din Sântana. Aici a în-
ceput o nouă viață și a desco-
perit căldura unui cămin după 
care a tânjit tot timpul. Nu i-a 
plăcut școala în mod deosebit, 
însă a fost atras în permanență 
de activitățile practice, era în-
totdeauna prezent acolo unde 
se lucra ceva. Se implica, avea 
inițiativă și chiar a avut ideea 
de a pune muzică în sera de le-
gume, pentru că citise că muzi-
ca ajută la dezvoltarea plante-
lor. Cu îngăduința educatorilor 
a primit un spațiu nefolosit din 
podul clădirii, pe care l-a ame-
najat cu mobilă scoasă din uz 
și pe care l-a îngrijit ca pe pro-
priul apartament.  

La terminarea liceului s-a 
angajat succesiv la diverse 
unități comerciale din Sânta-
na și Arad și a locuit cu chirie, 
în Comlăuș, la o familie pleca-
tă în Belgia. Ca într-un scena-
riu de film, s-a îndrăgostit de 
fata celor la care locuia în gaz-
dă și s-au căsătorit. A plecat 
apoi împreună cu soția în Bel-
gia, unde și-a găsit un prim loc 
de muncă la societatea care se 
ocupa de întreținerea comu-

nală din orășelul în care stătea. 
Datorită responsabilității de 
care a dat dovadă, chiar dacă 
era străin, a fost promovat șef 
de echipă. A căpătat încrede-
re, a simțit că poate mai mult, 
și a pornit o afacere proprie, pe 
care o conduce și astăzi cu suc-
ces. Are o firmă de construcții 
cu zeci de angajați, iar acum se 
ocupă de renovarea unui etaj 
dintr-un aeroport belgian.

A revenit în România pen-
tru a le mulțumi educatori-
lor săi și pentru a se revanșa în 
fața comunității în care a cres-
cut prin câteva acte de caritate. 
Și-a amintit de bucuria pe care 
o avea de sărbători, atunci când 
primea cadouri de la școală și 
a vrut să ofere la rândul lui 
această bucurie altora, motiv 
pentru care a împărțit copii-
lor de la școala din Comlăuș 
200 de pachete-cadou. Entu-
ziasmul din ochii lor l-a deter-
minat să cumpere încă 186 de 
pachete pe care le-a împărțit în 
comunitate. 

Vizita domnului Jaroslav Kro-
mec are un final emoționant, 
fericit. În urmă cu 20 de ani, 
domnul Busta i-a făcut ca-
dou un joc de rummy pe care 
Jaroslav, cu problemele de 
atunci, l-a uitat când a părăsit 
casa de copii. Jocul a fost păs-
trat de domnul Bușta timp de 
20 de ani, mutat dintr-un loc în 
altul, cu speranța că odată i-l va 
da înapoi. Viața a oferit aceas-
tă bucurie neașteptată amân-
durora. În ultima fotografie pe 
care a trimis-o, Jaroslav  joacă 
rummy, în casa lui din Belgia, 
alături de cei 7 copii ai săi.  

 Înscrierea datelor în Re-
gistrul agricol se face pe 
baza declaraţiilor date sub 
semnătura proprie a ca-
pului de gospodărie sau, 
în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospo-
dăriei.

Înscrierea în registrul 
agricol a datelor privind 
clădirile și terenurile, a ti-
tularului dreptului de pro-
prietate asupra acestora, 
precum și schimbarea ca-
tegoriei de folosinţă se pot 
face numai pe bază de do-
cumente anexate la decla-
raţia făcută sub semnătura 
proprie

Pentru efectuarea unei 
declaraţii complete care 
să conţină datele conform 
formularului Registrului 
agricol, vă rugăm să aveţi 
asupra dumneavoastră do-
cumente și să fiţi în măsu-
ră a furniza date, după caz, 
privind: 

- cartea de identitate/bu-
letinul de identitate, sau 
certificatele de stare civilă, 
după caz, pentru toate per-
soanele ce compun gospo-
dăria; 

- documente și informaţii 
privind terenurile deţinute 
în proprietate, identificate 
pe parcele, tarlale, intravi-
lan, extravilan, număr ca-
dastral, număr carte fun-
ciară, vecinătăţi , categoria 
de folosinţă, nr. bloc fizic și 
titularul dreptului de pro-
prietate; 

- informaţii privind: su-
prafaţa arabilă cultivată pe 
raza localităţii(din terenul 
proprietate, arendat, cote-
părţi, etc);

- numărul de pomi fruc-
tiferi – în livezi și răzleţi 
- pe specii și soiuri; - do-
cumente și/sau informaţii 
privind animalele domes-
tice deţinute la începutul 
anului,pe specii, grupe de 
vârstă și sex; 

 - documente și/sau in-
formaţii privind con-
strucţiile deţinute pe raza 
localităţii(suprafaţa, mate-
rialele din care sunt con-
struiţi pereţii, anul dării în 
folosinţă);

 - Informaţii privind pro-
ducţia vegetală și animală 
obţinută.

În cazul în care nu exis-
tă documente, înregistra-
rea în registrul agricol a 

datelor privind clădirile 
și terenurile, a titularului 
dreptului de proprietate 
asupra acestora, precum 
și schimbarea categori-
ei de folosinţă se pot face 
pe baza declaraţiei date 
sub semnătura proprie de 
capul gospodăriei sau, în 
lipsa acestuia, de un alt 
membru major al gospo-
dăriei, sub sancţiunea nu-
lităţii. Aceste declaraţii pot 
fi date, potrivit opţiunii 
persoanei fizice obligate să 
declare în registrul agricol, 
după cum urmează: 

 - a) în faţa secretarului 
comunei; 

- b) în faţa notarului pu-
blic;

 - c) la misiunile diploma-
tice și oficiile consulare ale 
României /dacă e cazul). 

Termenele la care se efec-
tuează declararea și înscri-
erea anuală a datelor în 
Registrul agricol sunt ur-
mătoarele: 

a) 5 ianuarie - 1 martie, 
pentru datele anuale pri-
vind membrii gospodăriei, 
terenul aflat în proprietate 
și cel pe care îl utilizea-
ză, clădirile cu destinaţia 
de locuinţă, construcţii-
le-anexe și mijloacele de 
transport cu tracţiune 
animală și mecanică, ma-
șinile, utilajele și instala-
ţiile pentru agricultură și 
silvicultură, efectivele de 
animale existente persoa-
nele fizice/juridice la înce-
putul fiecărui an, precum 
și modificările intervenite 
în cursul anului precedent 
în efectivele de animale 
pe care le deţin, ca urma-
re a vânzării-cumpărării, 
a produșilor obţinuţi, a 
morţii sau sacrificării ani-
malelor ori a altor intrări-
ieșiri; 

b) 1 - 31 mai, pentru 
datele privind modul de 
folosinţă a terenului, su-
prafeţele cultivate, terenu-
rile necultivate, ogoarele, 
numărul pomilor în anul 
agricol respectiv. 

-până la 15 aprilie, pen-
tru datele privind efective-
le de animale în gospodă-
rii/unităţi cu personalitate 
juridică la începutul fiecă-
rui an și evoluţia efective-
lor de animale pe întregul 
an precedent, producţia 
animală obţinută de gos-

podării/unităţi cu perso-
nalitate juridică pe anul 
precedent, precum și pen-
tru datele privind clădiri-
le noi și cele la care au fost 
efectuate lucrări care pri-
vesc modificarea obligaţii-
lor fiscale locale, terenuri-
le, mijloacele de transport, 
echipamentele, utilajele și 
instalaţiile/agregatele pen-
tru agricultură și silvicul-
tură;

-până la 30 iunie, pen-
tru datele privind catego-
ria de folosinţă a terenu-
lui, suprafeţele cultivate și 
numărul pomilor pentru 
anul agricol.

 Persoanele fizice și juri-
dice au obligaţia să declare 
date pentru a fi înscrise în 
registrul agricol și în afara 
acestor intervale de timp, 
ori în cazul în care au in-
tervenit modificări în pro-
prietate, în termen de 30 
de zile de la apariţia modi-
ficării. 

Se completează la începu-
tul fiecărui semestru, pen-
tru semestrul anterior, cu 
date privind efectivele de 
animale aflate în proprie-
tatea persoanelor fizice cu 
domiciliul în localitate și/
sau în proprietatea persoa-
nelor juridice care au acti-
vitate pe raza localităţii, și 
pentru persoanele fizice cu 
domiciliul în alte localităţi, 
care deţin animale pe raza 
localităţii: perioada de 
completare este 5- 20 din 
luna imediat următoare 
semestrului ce s-a încheiat. 

 Vă informăm că decla-
rarea de date nesincere, 
refuzul de declarare, pre-
cum și nedeclararea la ter-
menele stabilite a datelor 
ce fac obiectul Registrului 
agricol, dacă faptele nu 
sunt săvârșite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii 
penale, sunt considerate 
infracţiuni, constituie con-
travenţie și se sancţionează 
cu amendă potrivit regle-
mentărilor în vigoare. 

Primăria Sântana

Înscrierile în Registrul Agricol, 
obligativitate pentru cetățeni
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Personalitatea este ca o monedă de 
argint care, oricum o arunci, cade 

mereu cu efigia în sus, niciodată cu 
reversul”

Lucian Blaga
Să ne reamintim câteva date despre 

dascălul și omul Francisc Metz, cole-
gul nostru de școală (Franzi, cum îi 
spuneam noi).

Luni, 19 decembrie 2022, la Re-
utlingen (la azilul de bâtrâni) a dece-
dat profesorul Francisc Metz în var-
stă de 89 de ani.

Mulți ani a fost profesor de sport la 
Sântana și Comlăuș, antrenor și un 
coleg apreciat de elevi, dascăli și lo-
cuitorii Sântanei.

După ce a plecat din Sântana, tot 
timpul a locuit la Böblingen, însă, de 
câtva timp, s-a mutat cu soția la fiul 
lor Hary într-un cămin de bâtrâni 
din localitatea Reutlingen.

    Josef Lutz și Johann Schwartz afir-
mă că „Franz Metz a rămas un adevă-
rat sântanean până la moartea sa! În  
fosta regiune  Crișana  și în județul 
Arad  numele de Metz înseamnă 
„handbal“, așa a rămas în amintirea 
tuturor care l-au cunoscut”.

 În anul 1965, echipa de fotbal din 
Sântana obţine locul I în campionatul 
regional și joacă primul meci inter-
naţional cu echipa „Motor Dessau” 
din Germania, scorul fiind de 2-2. 

Activităţile sportive erau sponsori-
zate de meseriașii din localitate, cu-
lorile echipamentului sportiv fiind 
roșul, pentru tricouri și jambiere, ne-
grul pentru pantaloni scurţi. 

Rezultatele de excepţie obţinute 
la fotbal se datorează și contribuţiei 
profesorului de sport Francisc Metz-
un împătimit al sportului din Școala 
Generală „Sfânta Ana”, dar și a frate-
lui său Hanz Metz. 

Revenit de la Sibiu la Sântana, lo-
calitatea sa de naștere, Franzi, cum îi 
spuneau prietenii, urmează cursurile 
Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport 
din Timișoara, se dedică dezvoltării 

sportului local, în special handbalu-
lui. 

Amenajează arena sportivă din cur-
tea școlii (strada Ghioceilor) și în-
fiinţează echipa de handbal „Uni-
rea Sântana” după modelul clubului 
„CSM Sibiu”.

Alături de fratele său Hanz Metz, re-
venit de la echipa de handbal a ora-
șului Brașov, antrenează tineri hand-
baliști români și germani, obţinând 
victorie după victorie. Și profesorul 
Aron Bonţ (pe atunci elev) a jucat 
handbal.

În Cupa României la handbal mas-
culin „Unirea Sântana” elimină echi-
pe ca „Flacăra Ploiești”, „Marina 
Mangalia”, „Știinţa Cluj”. 

În anul 1958, „Unirea Sântana” joa-
că la București finala cu echipa de 
handbal „Electra București”, fiind în-
trecută, cu aportul arbitrului, la un 
gol diferenţă, obţinând astfel locul 
doi pe ţară.

Echipa de handbal „Unirea Sânta-
na”, stâlpul de aur al handbalului ară-
dean, prin profesorul Francisc Metz, 
a contribuit la cunoașterea Sântanei 
în întreaga ţară.

Radio București relata, la 22 august 
1958: „…dragi spectatori, ne aflăm în 
minutul 60 al finalei Cupei Români-
ei la handbal dintre echipele „Elec-
tra București” și „Unirea Sântana”…și 
echipa bucureșteană câștigă în urma 
unui meci destul de dificil cu scorul 
de 19-18…vă informez că Sântana se 
află în partea de vest a R.P.R. și apar-
ţine de regiunea Crișana”.

Prin munca și dăruirea sa profeso-
rul Francisc Metz a pus bazele gene-

raţiilor următoare de handbal, or-
ganizând la Sântana, în luna mai, în 
perioada 1980-1989, cupa „Pipasch” 
la handbal, întreceri la care partici-
pau echipe de handbal, mai ales șvă-
bești, din tot Banatul, și la care asis-
tau mii de suporteri.

Francisc Metz, colegul nostru, s-a 
stabilit în Germania. Își aducea amin-
te cu nostalgie, când venea din Ger-
mania la Sântana să aducă materia-
le sportive, cum a colaborat excelent 
la școala din localitate cu jucători de 
handbal ca Aurel Ardelean (atunci 
șeful Secţiei de Învăţământ Chișineu 
Criș, apoi senator și rectorul Univer-
sităţii de Vest „Vasile Goldiș” Arad), 
Vasile Cosma (student), Filip Frank 
(tehnician constructor), Nicușor La-
zea (student), Ernst Müller (tehnici-
an), Herbert Müller (inginer), Oster 
Oswald (medic veterinar), Reinholz 
Richard (profesor de sport), Hel-
muth Scherer (DCA), Ioan Schwartz 
(tehnician), Alfred Schira (profesor 
de istorie), Ditmar Schmidt (profe-
sor de sport), Ștefan Teuber (profesor 
de matematică), Toni Teuber (Artex) 
etc.

Profesorul universitar timișorean 
Ioan Petrișor, comlăușean prin 
naștere, amintindu-și de Francisc 
Metz afirma, aflând de trecerea das-
călului  în lumea veșnică, „Profeso-
rului nostru de sport din scoala ge-
nerală și din liceu, odihnă veșnică și 

să îi fie țărâna ușoară și memoria bi-
necuvântată!!! Dumnezeu să îl ier-
te! Făcea cu noi la Cumnăuș cerc de 
educație fizică! Doamne, ce vremuri 
și ce oameni prin părțile noastre!!!

Profesoara Dorina Neurohr, propie-
tara fostei mori din Sântana: „Odih-
na veșnica!!!

Un om deosebit și implicat total în 
ceea ce făcea!! Am avut prilejul sa ne 
cunoaștem!!!

Florica Cirlig, o fostă elevă: „Un 
dascăl eminent cu rezultate deosebi-
te pe plan sportiv ne-a învățat să de-
venim niște oameni deosebiți, cu ca-
ractere puternice, care să ne placă să 
muncim, să lăsăm câte ceva bun și de 
calitate în urma noastră, a constru-
it trei terenuri de handbal și unul de 
fotbal în localitatea în care s-a născut 
și a adus numeroase victorii sportu-
lui școlar și nu numai. Dormi în pace 
suflet blând și bun !!!!”.

Profesorul Nicolae Bupte, fost di-
rector al școlii sântănene, surprins 
de trecerea în veșnicie a colegu-
lui Metz, își amintește cu drag  de 
performanțele sportive ale dascălu-
lui, clipele minunate petrecute îm-
preună când venea din Germania 
să locuiască la el acasă și aprecia jo-
vialitatea și firea glumeață a famili-
ei Metz. „Dumnezeu să-l odihnească 
în Împărăția Lui, condoleanțe famili-
ei îndoliate!” din partea familiei Bup-
te, a sântănenilor și a dascălilor din 
Sântana.

Este imperios necesar ca generaţii-
le tinere din Sântana să ducă mai de-
parte exemplul, strădania, dăruirea și 
performanţele profesorului Francisc 
Metz, „omul surpriză”al generaţiei 
sale, să revitalizeze perioada de aur a 
handbalului sântănean. 

Dormi în pace, Francisc Metz, în 
Împărăția cerului unde nu există nici 
întristare, nici suspin, ci viață fără de 
sfârșit! De acolo te vei bucura că la 
Sântana, în ultimul timp, sportul este 
la el acasă: s-au construit terenuri de 
sport, baze sportive, săli de sport, iar 
echipa de judo  are performanțe  la 
nivel european.

  Profesor, Gheorghe Sinescu

A DECEDAT O PERSONALITATE A SPORTULUI DIN SÂNTANA, 
 PROFESORUL FRANCISC METZ

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 SorinTomuța

Viceprimar Dinorel Ioan Musca
Cons. Cab. Primar Dulhaz Lorena

Tehnoredactare Cătălin Purice

Editat de:
SC Confianza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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>>> pag.1 Așadar și la Sânta-
na este păstrată din străbuni această 
tradiție a etnicilor germani. Acum 
însă este mult diferit de trecut, dar 
copiii și cadrele didactice de la secția 
germană duc mai departe acestă 
tradiție. Copiii de la grădiniță și ele-
vii secției germane coordonați de 
către cadrele didactice ale aceleiași 
structuri, au sărbătorit mult în-
drăgitul Fasching. Totul a început 
în după-amiaza zilei de 14 februa-
rie în clubul liceului. Au defilat în 
sala frumos amenajată, pe ritmurile 

marșului Radetzky, prinți, prințese, 
Scufița Roșie, polițiști, pompieri, 
cowboy și multe alte măști colorate 

și hazlii.
Chiar și programul a fost unul di-

versificat și plin de umor. Cei mici 

împreună cu cei mari au cântat bine-
cunoscutul cântec „Alle Masken sind 
schon da”/„Toți copiii sunt mascați”. 
Tradiționala poezie în grai șvăbesc 
„Distractivă e ziua de carnaval” care 
amuză de fiecare dată publicul, a fost 
interpretată de Sarah Höniges din 
clasa a IV-a G. Ritmurile diferitelor 
cântece au motivat la dans nu doar 
copiii participanți, ci și invitații și 
părinții. Pe parcursul întregii serbări 
programul a fost prezentat de Iulia 
Neag din clasa aVI-a G și Karina Pal-
cu-Socaciu din clasa a VII-a G. Mult 
îndrăgitele cornuri, sponsorizate de  
brutăria „Dal&Don Grano S.R.L” , au 
fost servite și de această dată până la 
ultima bucată.

Mulțumim și invitaților care au fost 
alături de noi, primar Daniel Tomuța, 
prof. Mircea Căruntu, prof. Ana 
Höniges, preot catolic Eros Miklos 
și preotului catolic Andreas Rein-
holz de la mănăstirea Maria Radna. 
La finalul programului fiecare copil 
a primit o surpriză binemeritată, ast-
fel s-au putut vedea la plecare copii 
fericiți dar totodată obosiți.

Ne bucurăm de reușita carnavalului 
și rămânem nerăbdători până data 
viitoare.

Karina Palcu-Socaciu

MARE CARNAVAL/FASCHING

Au început noul an competițional 
urcând pe prima treaptă 

a podiumului

Sâmbătă, 18.02.2023, trupa New Star 
Crew a participat la primul concurs 
din acest an competițional. Este vor-
ba despre concursul Rok Dance Cup – 
Timișoara, unde au participat trupe din 
toată țara.

Trupa New Star Crew a participat la 
două categorii, Hip-Hop și Street Dan-
ce, categorii la care au urcat pe podium 
obținând locul I. 

Cu această ocazie dorim să le felici-
tăm pe Arianna Bob, Sofia Alexandroa-
ia, Antonia Ștefea, Alessia Lazea, Ales-
sia Pîrva, Rania Tunderligeti, Daiana 
Suciu, Anamaria Todoca, Daria Chi-
rilă, Carina Geoldeș, Antonia Mariș și 
bineînțeles dorim să-l felicităm și pe co-
regraful Cătălin Rusu pentru rezultate-
le excepționale și numărul mare de co-
pii pe care le are la secția de dans. 

Rezultate bune 
pentru pugiliștii sântăneni

ai clubului sportiv
Astăzi venim în fața dumnea-

voastră cu o veste bună, din BOX  
!!! 

Cea mai nouă secție a clubu-
lui sportiv „CS UNIREA SÂN-
TANA” (un an de la debut)   va 
participa la  Campionatul Euro-
pean Dracula Open 2023 Arad, 
prin sportivii : Ionuț Giurgiu și 
George Trif, care ne vor repre-
zenta la una dintre cele mai im-
portante competiții ale boxului la 
nivel european !

Doresc să îi felicit pe cei doi 
sportivi să le urez multă baf-
ta, dar și să îi transmit respect și 
admirație antrenorului Marius  
Petcuț pentru toată activitatea 
și modul în care îi pregătește pe 
„boxerii noștri dragi „.

Nu aș putea încheia fără a-i 
adresa mii de mulțumiri domnu-
lui primar Daniel Sorin Tomuța, 
pentru că mi-a acceptat propune-
rea de a deschide în cadrul clubu-
lui sportiv și o secție de box, care 
astăzi mă motivează să spun din 
nou: DA, A MERITAT!

Cu toate că va fi greu, deoarece 
adversarii lor sunt toți olimpici, 
sunt sigură că cei doi sportivi vor 
da totul, pentru a puncta la capi-
tolul experiență!

Turneul eliminatoriu va înce-
pe în 21 februarie și va avea loc 
la Sala de sport Aurel Vlaicu, in-
trare liberă !

Inspector Club Sportiv 
Unirea Sântana, 
Angela Giurgiu.
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Echipa Liceului Tehnologic „Ștefan Hell” Sântana
 este Campioană a județului Arad 2023 în cadrul 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar  la handbal băieți
Sunt sigură că cei care știu ce în-

seamna să fii sportiv de performanță, 
nu îi invidiază pe sportivii noștri, 
deoarece ei știu prea bine că ta-
lentul, antrenamentele intense și 
alimentația strictă, nu sunt suficien-
te pentru a ajunge în vârf și că oricât 
de multe ore au petrecut în sala de 
antrenament sau în cantonamente, 
oricât de multe genoflexiuni, abdo-
mene sau flotări au făcut, oricât de 
atenți  au fost la alimentele pe care 
le-au mâncat și băuturile pe care le-
au băut, toate acestea nu sunt sufici-
ente pentru a ajunge un mare cam-
pion, indiferent de sportul pe care-l 
practică. 

prof. Ana Honiges

Rezultate bune 
pentru Secția Judo Sântana

a clubului sportiv

Din nou judoka de la CS UNIREA 
SÂNTANA, aduc mândrie, nu doar 
clubului sportiv căruia de aceas-
tă  dată i-a făcut numele cunos-
cut în orașul Craiova unde a avut 
loc CAMPIONATUL NAȚIONAL 
U18 ci și județului Arad,  prin fru-
moasele rezultate obținute de judo-
ka AMELIA PAVEN ( chiar dacă are 
doar 15 ani)  și ROXANA MARGA-
RIT,  care s-au intors acasă cu titlul 
de VICECAMPIOANE, titlu  care le 
indreptâțește să  reprezinte  ROMÂ-
NIA la BALCANIADĂ.

Și pentru că aceste frumoase rezul-
tate le-au obținut alături de antreno-
rul Sebastian  Rus,  le transmit tutu-
ror felicităr, le doresc mult succes în 
continuare și le promit că voi fi în-

totdeauna „in spatele lor” !
 Și pentru că aceste rezultate nu pot 

fi obținute decât prin multă mun-
că care necesită și o mare susținere 
financiară în  pregătirea lor, ca 
președinte al secției Judo, le adresez 
mulțumiri sponsorilor care le susțin 
financiar activitatea, dar și dumnea-
voastră celor care  prin felicitările 
și urările transmise le dați încrede-
re în ele dar și motivare să continue 
și nu în ultimul rând Consiliului 
Local Oraș Sântana, pentru toată 
susținerea!

 În încheiere doresc să  transmit 
un mare MULȚUMESC domnu-
lui primar Daniel Sorin Tomuța, 
care a crezut în mine ca președinte 
al secției Judo  dar și în „micii ju-
doka” coordonați de sensei Sebasti-
an Rus, încă de la început (în urmă 
cu cinci ani), fară a cărui susținere 
noi nu am fi ajuns aici, dar și mai 
noilor susținători : președinte al 
CJ ARAD domnul Iustin Cionca, 
vicepreședinte al CJA, domnul Bul-
buc Ionel și domnul Razvan Cadar  !

Vă promitem că: VEȚI MAI AUZI 
DE NOI !!!

Inspector Club Sportiv 
Unirea Sântana,

Angela Giurgiu 

Un sântănean a fost desemnat
 cel mai bun arbitru asistent

 din județul Arad
Deși are doar 19 ani, Sergiu Găluți 

a fost desemnat cel mai bun arbi-
tru asistent din județ. Premiul a fost 
acordat de către Comisia Județeană a 
Arbitrilor la finalul lunii decembrie a 
anului 2022 și este semnalul unei ca-
riere promițătoare (fiind desemnat și 
în 2021 cel mai de perspectivă arbi-
tru al anului. 

Ca urmare a acestor nrezultate, Ser-
giu Găluți este cuprins în programul 
național de monitorizare a arbitrilor 
pentru promovarea în liga 3, a par-
curs până acum primele trei etape si 
mai are de trecut două etape până la 
promovare. Sergiu Găluți a fost elev 
la Liceul tehnologic ,, Stefan Hell „ 
Sântana, iar în prezent student în ca-
drul universității ,, Aurel Vlaicu”.

Cum ai ajuns la arbitraj, ce te-a a 
atras?

-  Încă de mic copil visam să am o 
carieră pe terenul de fotbal, iar actu-
alul profesor de sport din gimnanziu 
a venit cu o propunere să fac pasul 
către o carieră de arbitru. Chiar dacă 
la început situația părea ambiguă, ul-
terior am acceptat și sunt mândru că 
mi am descoperit pasiunea prin in-
termediul fotbalului.

Având în vedere premiul primit, 
preferi rolul de arbitru asistent sau 
cel de central?

- Bineînțeles că prefer rolul de arbi-
tru asistent având în vedere planul as-
cendent în care mă aflu. Am acumulat 
experiență aici si tind absolutului din 
aceasta postură.

Un arbitru, oricât de bine fluieră, va 
fi la rândul lui fluierat de către cealaltă 
parte a tribunei. În aceste condiții, ce 
satisfacții găsești în această meserie?

- Într-adevar, suporterii au un rol 

capital asupra unui meci de fot-
bal. Aici am învatat că nu sunt ar-
bitru doar în cele 90 de minute, ci e 
un mod de viață care te ajută cu tim-
pul să te dezvolți ca om, să-ți cre-
ezi o personalitate, să te maturi-
zezi, ulterior să devin intangibil din 
acest punct de vedere. Principala 
satisfacție fiind iubirea indisolubilă 
pe care o port acestei activitați, care, 
din punctul meu de vedere este cea 
mai frumoasă.

Cum îți vezi viitorul în arbitraj, ce 
îți dorești?

- Sunt convins ca această activita-
te este una complexă care implica o 
muncă amplă din toate punctele de 
vedere, fapt care mă ambiționează să 
vreau promovarea în eșaloanele su-
perioare, acesta îmi este obiectivul 
pentru viitor.
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Căsătoriile lunii IANUARIE 
2023

MOȚI SILVIU și  CORBEI MARIA-PAUCINA
MACOVEICIUC ADRIAN- CODRIN și  ILIEȘ DENISA

LIND IOAN-ALEXANDRU și  FECHETE FLOARE
TRIF SORIN și  HANC MONIC A-ROXANA

Luna precedentă au fost oficiate la Primăria Orașului Sân-
tana căsătoriile unor noi cupluri sântănene, care au hotărât 
să își unească destinele. 

Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor-
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile vă 
rugăm să vă adresați către 

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în alimen-
tarea cu energie electrică și 

avarii curent:
 Enel Distribuţie Banat 

0800 070 444

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078
Canalizare dispecerat

0257.234 883

VREME IONEL
DAU PETRU

UGLEA CONSTANTIN
TOTH CORNELIA-FLORICA

COLOMPAR CRISTINA
MORAR IOAN

STOIA ILIE
HEBEAN HOREA

JACOTĂ ANA
HENGER IOAN 

COMEMORĂRI

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufletele.

Primar, Daniel Tomuța

Din activitatea Consiliului  Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-

trunit în ședință ordinară  cu convocare de 
îndată în data de 31.01.2023, având pe ordi-
nea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea 
mandatului reprezentantului în AGA a adi-
acja pentru aprobarea strategiei de  dezolta-
re a serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare în aria de operare județul Arad 
2022 – 2027- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea 
regulamentului serviciului public de alimen-
tare cu apă și canalizare   din aria de com-
petenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale “Asociaţiei de dezvoltare inter-
comunitară apă – canalizare judeţul Arad” - 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

3. Proiect de hotărâre privind  aproba-
rea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat la nivelul Orașului Sântana și satului 
aparținător Caporal Alexa , pentru  anul sco-
lar  2023 - 2024- inițiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 1

4. Proiect de hotărâre privind desemna-
rea a doi consilieri locali în calitate de mem-
bri în cadrul comisie de evaluare parțială a 
performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al Orașului Sântana- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

5. Proiect de hotărâre privind darea în 
folosință gratuită a imobilului situat în Oraș 
Sântana str. Muncii nr. 119, CF 303238 Sânta-
na- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a imobilului te-
ren intravilan din Sântana, str. Zărandului, 
nr. 3,  evidențiat în CF 306386 Sântana, nr. 
Top 1809,1810 având suprafața de 2041 mp- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul privat al Orașului Sântana în do-
meniul public al Orașului Sântana a tere-
nului intravilan înscris în CF nr. 317238 în 
suprafață de 6.915 mp- inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 1

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pla-
nului de actiuni și lucrări de interes local pen-
tru anul 2023- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 2

9. Proiect de hotărâre privind modifi-
carea cuantumului prestatiei financiare 
excepționale în natura-alimente- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării hotărârii nr. 186/25.11.2021,pri-
vind acordarea ajutoarelor de urgență din 
bugetul local al Orasului Sântana,anexa 1- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 2

11. Proiect de hotărâre  privind aparta-
mentarea constructiei C1 –cămin cultural și 
grădiniță,  aflată la adresa str. Unirii nr. 3A, 

Sântana, înscrisă în CF nr. 302550 Sântana- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

12. Proiect de hotârâre  privind prima în-
scriere în evidențele de cadastru și carte fun-
ciară a terenului în suprafață de 3162 mp si-
tuat în loc. Caporal alexa, nr. 389- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

13. DIVERSE
14. SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotârâre privind modificarea 

hotărârii nr. 143 din 29.09.2022 privind de-
semnarea reprezentantilor consiliului local în 
consiliile de administratie ale unitătilor de în-
vătământ în Orașul Sântana pentru anul sco-
lar 2022-2023

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea 
hotărârii nr. 17 din 16.02.2021 privind  apro-
barea regulamentului de funcționare, organi-
grama și statul de funcții pentru Clubul Spor-
tiv Unirea Sântana

3. Proiect de hotărâre privind predarea că-
tre Ministerul dezvoltării lucrărilor publice 
si administratiei prin Compania Naţională 
de investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentu-
lui și asigurarea condițiilor în vederea exe-
cutării obiectivului de investiţii : proiect tip - 
“Construire creșă medie în Oraș Sântana, jud. 
Arad”, din Oraș Sântana judeţul Arad

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
protocolului  de colaborare  între Ministerul 
Muncii și solidărității sociale  și UAT Oraș 
Sântana în vederea aprobării creării unui sis-
tem informatic integrat in domeniul Asisten-
tei Sociale  si domeniile conexe,îmbunătățirea 
activității serviciilor publice de asistenta soci-
ala /directia de asistenta sociala de la nivelul 
UAT Oras Sântana.

Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-
trunit în ședință extrordinară  cu convoca-
re de îndată în data de 27.01.2023, având pe 
ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind avizarea stra-
tegiei de contractare, studiului de fundamen-
tare/oportunitate,  documentației de atribu-
ire pentru delegarea gestiunii serviciului de 
depozitare și neutralizare a deșeurilor muni-
cipale în cadrul proiectului Sistem de mana-
gement integrat al deșeurilor solide în județul 
Arad  operarea depozitului conform arad- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1,2,3;

2. Proiect de hotărâre privind avizarea stu-
diului de fundamentare/oportunitate, a 
documentației de atribuire a contractul de 
gestiune directă a serviciului de sortare a 
deșeurilor municipale în cadrul proiectului 
Sistem de management integrat al deșeurilor 
solide în județul Arad operarea stației de sor-
tare arad- inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1,2,3.

  Primăria Orașului Sântana

Recomandăm cetățenilor să plătească
 taxele și impozitele locale pentru

 anul 2023, până în data de 31 martie.
 Dacă vor efectua aceste plăți până la data 
menționată mai sus vor beneficia de o reducere cu 
10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.

Primăria Orașului Sântana

M a r e 
A t e n ț i e

Persoanele  care au dobân-
dit recent domiciliu pe raza 
orașului, cât și cele care locu-
iesc fară forme legale și au în 
întreținere copii minori, per-
soane vârstnice sau persoane 
cu handicap, au obligația să se 
prezinte la Primarie, pentru 

luarea acestora din urmă în 
evidența biroului de autoritate 
tutelară și asistență socială. Va 
mulțumim pentru ințelegere și 
colaborare.

Primăria
 Orașului Sântana
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Obiectivele de investiții 
pentru anul 2023

- Aplicaţie GIS Nom Stradal pe structura RENNS
- Reabilitare și modernizare Școala Generală Sfânta Ana corp str.

Muncii nr.56 Oraș Sântana judeţul Arad
- Reabilitare Școala Gimnaziala Sfanta Ana cu cls.I-IV corp clădi-

re str.Unirii nr.3C arondata Liceului tehnologic Ștefan Hell, in ora-
șul Santana jud.Arad

- Creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energi-
ei in clădirile publice -Școala Gimnaziala „Ștefan Augustin Doinaș” 
Caporal Alexa, structura la Școala Gimnaziala Santana

- Creșterea calitatii procesului educativ prin eficientizarea energe-
tica, modernizarea si dotarea clădirilor aferente Liceului Tehnologic 
„Ștefan Hell” situate pe str. Ghioceilor nr. 6 oraș Santana

- Construire și dotare creșă în oraș Sântana, judeţul Arad
- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 

unităţilor de învăţământ preuniversitat și a unităţilor conexe Școa-
la Gimnazială Sântana și Liceul Tehnologic „Ștefan Hell” Sântana

- Reabilitare energetică la Școala Gimnazială Sântana, corp Grădi-
niţă str.l Decembrie nr.37, oraș Sântana jud.Arad

- Reabilitare energetică la Școala Gimnazială Sântana corp Grădi-
niţa Caporal Alexa, oraș Sântana jud.Arad

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

- Extindere canalizare în localitatea Sântana jud. Arad str. Plopului, 
Crisana, A.Ipătescu, 1 Mai, L.Rebreanu, T.Vladimirescu

- Extindere reţea de alimentare cu apa in oraș Santana sat Caporal 
Alexa judeţul Arad

- Extindere canalizare în localitatea Santana jud. Arad str. Vânători, 
L.Rebreanu, 1 Mai, Cloșca

- Reţea de canalizare în oraș Sântana sat. Caporal Alexa, judeţul 
Arad

- Exindere canalizare în localitatea Sântana, str.Plopului .I.Vidu, 
Teiului, Bobâlna, Zorilor

- Extindere reţele de canalizare în orașul Sântana str. Cloșca, Grivi-
ţa, Someșului, Vasile Cucu, Ion Vidu, 8 Martie și extindere reţea de 
apă pe str. Cloșca

- Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de ilumi-
nat public in Orașul Santana - lot 1

- Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de ilumi-
nat public in Orașul Santana -Iot 2

- Modernizare iluminat public zona Centru cultural, oraș Sântana
- înfiinţarea unui sistem de producţie energie electrică din surse re-

generabile pe raza UAT Sântana
Alimentarea cu gaze naturale a localităţii Caporal Alexa, oraș Sân-

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

jud. Arad
- Staţii de încărcare/reîncărcare pentru vehicule electrice
- Branșament electric casă de stat str. Zărandului nr.33
- Achiziţie și montare echipamente de joacă în zona bisericii 

Comlauș și parc Caporal Alexa
- înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
- Creșterea mobilităţii urbane in orașul Santana prin extinderea re-

ţelei de piste de biciclete si construirea coridorului integrat de mo-
bilitate in zona de sud a orașului, componenta „Drum varianta oco-
lire sud oraș Santana

- Modernizare infrastructura rutiera si pietonala zone centrale 
(străzile Muncii, Rodnei si Mihai Viteazul) in orașul Santana

- Reabilitare strada Cloșca si amenajare sens giratoriu intersecţie 
strada Cloșca cu strada Mihai Viteazul Oraș Santana

- Asfaltare străzi în Orașul Sântana, jud.Arad, str. Romanţei, 
A.Ipătescu, A.I.Cuza, Nucului

- Asfaltare străzi în Orașul Sântana, jud.Arad, str.L.Rebreanu, 1 
Mai, Vânătorilor

- Drum colector strada Cloșca și Calea Hammerer
- Achiziţie teren-expropriere- în vederea amenajării de drum co-

lector strada Cloșca și Calea Hammerer
- Amenajare parcare în zona Biserica Ortodoxă Sântana 1

Primăria Orașului Sântana

Știați  că…
Învățământul în limba germană la 

Comlăuș- (continuare)
În anul 1930 programul școlar se desfă-

șura în trei clădiri școlare separate, situa-
te pe strada Muncii. În prezent a rămas în 
picioare doar clădirea de la nr. 178, în care 
funcționează câteva grupe de grădiniță ce 
aparțin de Școala Gimnazială. Prima din-
tre cele trei clădiri a fost demolată după 
anul 1930, iar în locul acesteia s-a constru-
it, între anii 1935-1938, actuala biserică ro-
mano-catolică din Comlăuș. O mare par-
te din banii necesari construcției au fost 
donati de Katharina Ackerman, care a lă-
sat prin testament 30 de iugăre de pământ 
pentru a fi vândute, cităm: „ca să aibă și 
comlăușenii biserică”. Dascălii școlii s-au 
implicat și ei în strângerea de fonduri, um-
blând pentru colectare chiar și în localită-
ţile învecinate.

A doua clădire școlară, demolată în anul 
2002, a fost „Școala de la Kappesz”. Pe lo-
cul ei s-a construit în anul următor o 
școală nouă, care, din cauza scăderii con-
tinue a numărului de elevi, a funcționat 
doar câțiva ani, iar apoi clădirea respectivă 
a primit o destinație nouă, devenind bibli-
otecă orășenească.

Școala germană din Comlăuș a fost în 
toată această perioadă școală confesională. 
Învăţătorii aveau salariul asigurat de bise-
rică, prin contribuţia oamenilor și  își ridi-
cau banii lunar de la casierul bisericii, An-
drei Brunner.

După ieșirea la pensie a învățătorului Mi-
chael Princzinger, până la război, învăţă-
tori au fost Bauer Stefan și Brandt Her-
man. După război, au predat la școala  
germană profesorii: Sweb Francisc, Hüb-
ner Gerlinde, Kappesz Anton, Gantner 
Monica, Mayer Hilde, Matei Hedwig, Ma-
yer Regina.  În anul școlar 1955 învățători 
au fost : Ruck Magdalena -care indeplinea 
și funcția de director-, Unterweger Iosif, 
Ruck Nicolae, Wiesenmeyer Elena, Bart-
helme Terezia, Keru Ana, Zimmermann 
Magdalena

Începând cu anul școlar 1960-1961, școala 
cu limbă de predare germană se unifică cu 
școala română din Comlăuș, sub numele: 
Școala de 8 ani din Comuna Sântana. 

În anii care au urmat, din cauza plecării 
etnicilor germani în Germania, numărul 
de elevi de la secția germană a scăzut dras-
tic. Din anul școlar 1981-1982 nu se mai 
formează clasa a V-a, iar absolvenţii clase-
lor a IV-a germană se transferă la Școala 
Generală Nr. 1 Sântana. Ciclul gimnazi-
al va continua cu clasele rămase până în 
anul școlar 1983-1984, când ultima gene-
raţie de elevi germani  absolvă clasa a VI-
II-a (16 elevi). Începând din anul școlar 
următor, secţia germană de la Comlăuș 
funcționează cu doar patru clase pentru 
învățământul primar:  clasa I-a cu 8 elevi, 
a II-a cu 10 elevi, a III-a cu 15 elevi și a 
IV-a cu 14 elevi.

Numărul de elevi continuă să scadă în 
anii următori și din anul școlar 1986-1987 
ciclul primar se reduce la două clase si-
multane, conduse de învăţătoarele Cos-
tin Barbara (clasa II-IV cu 17 elevi) și 
Gertrude Krieb (clasa I-III cu 16 elevi). 
Învățământul în limba germană conti-
nuă sub această formă până la revoluţie, în 
1990 clasele fiind conduse de învățătoarele 
Elisabeta Popescu și Barbara Costin. După 
acest an se pune punct învăţământului în 
limba germană la școala din Comlăuș.
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De la ora
1 R 3111 ARAD 03.35 04.08 1 04.09 III ORADEA 06.38
2 R 3122 GURAHONT 03.22 05.23 1 05.24 IV ARAD 05.57
3 R 3123 ARAD 05.13 05.42 1 05.43 4 BRAD 09.43
4 IR 1530 BAIA MARE 00.45 06.03 1 06.04 2 TIMIŞOARA NORD 07.33
5 IR 1532 SATU MARE 02.00 06.03 1 06.04 2 TIMIŞOARA NORD 07.33
6 R 3113 TIMIŞOARA NORD 04.25 06.09 1 06.10 III ORADEA 08.45
7 R 3112 ORADEA 04.41 07.00 1 07.01 2 TIMIŞOARA NORD 09.14
8 R 3124 BRAD 03.38 07.30 1 07.31 IV ARAD 08.04
9 R-E 10512 ORADEA 05.50 07.54 1 07.55 2 TIMIŞOARA NORD 09.39

10 IR 1831 TIMIŞOARA NORD 06.47 08.22 1 08.23 III IAŞI 22.00
11 R 3125 ARAD 08.11 08.41 1 08.42 4 GURAHONT 10.35
12 R 3114 ORADEA 06.44 09.12 1 09.13 2 ARAD 09.45
13 IR 12539 CLUJ NAPOCA 05.50 10.24 2 10.26 2 TIMIŞOARA NORD 13.58
14 IR 1539 CLUJ NAPOCA 05.50 10.24 2 10.26 2 TIMIŞOARA NORD 11.53
15 R 3745 ARAD 13.00 13.33 2 SÂNTANA 13.33
16 R 3746 SÂNTANA 13.43 13.43 2 ARAD 14.17
17 R 3115 TIMIŞOARA NORD 13.00 15.01 1 15.02 III ORADEA 17.09
18 R 3126 GURAHONT 13.36 15.31 1 15.32 IV ARAD 16.05
19 R-E 10513 TIMIŞOARA NORD 14.00 15.53 1 15.54 III ORADEA 17.44
20 R 3747 ARAD 15.47 16.19 1 16.20 III CHIŞINEU CRIŞ 16.49
21 R 3127 ARAD 16.25 16.54 1 16.55 4 BRAD 20.45
22 IR 1531 TIMIŞOARA NORD 15.43 17.20 2 17.22 III BAIA MARE 22.40
23 IR 1533 TIMIŞOARA NORD 15.43 17.20 2 17.22 III SATU MARE 21.21
24 R 3116 ORADEA 15.50 18.18 1 18.19 2 TIMIŞOARA NORD 20.21
25 IR 1537 TIMIŞOARA NORD 17.00 18.26 2 18.28 III CLUJ NAPOCA 23.16
26 R 3128 BRAD 14.38 18.41 2 18.43 IV ARAD 19.18
27 R 3117 TIMIŞOARA NORD 17.54 19.47 1 19.48 III ORADEA 22.12
28 R 3129 ARAD 19.40 20.09 1 20.10 4 GURAHONT 22.11
29 IR 1833 IAŞI 06.00 20.40 1 20.41 2 TIMIŞOARA NORD 22.13
30 R 3118 ORADEA 20.03 22.34 1 22.35 2 TIMIŞOARA NORD 00.38

* Nu circula în zilele de 6, 7, sarbatori legale si în perioadele: 23.12.2022 - 08.01.2023, 20.02.2023 -24.02.2023, 07.04.2023 - .
18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.
( Nu circulă în zilele de 6 şi în 25, 26.12.2022, 01, 02.01.2023, 16, 17.04.2023 şi 04.06.2022.
!# Nu circula în zilele de 6/7. & În perioada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord circula ca tren 12539, tabela 310
! Nu circula în data de 17.04.2023 % Nu circula în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 si 04.06.2023.
@ Nu circula în data de 16.04.2023. ^ Varianta trenului 1539. Circula în perioada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord.
# Circula în zilele de 6, 7 si 1. !! Nu circula în zilele de 5, 6 si 7.
$ Nu circula în zilele de 6, 7 si 1. !@ Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01, 16.04 şi 04.06.2023.
!) Circula în zilele de 5, 6 si 7.  În perioada închiderilor de linie se anuleaza.

Tablou de garare în staţia Sântana (plecări şi sosiri)

Nr. 
crt. Tip Număr

Circulă

VALABIL IN PERIOADA 10.12.2022-09.12.2023

Până la orasos opr pl Linie

1

Pentru informarea cetățenilor
- mersul trenurilor -

Noi proiecte culturale tradiționale
Primăria Orașului Sântana, 

prin compartimentul de cul-
tură, dorește să culeagă in-
formaţii referitoare la tradi-
ţiile folclorice locale. În acest 
sens am scos de sub lumina 
tiparului primul volum etno-
grafic “Portul traditional din 
Comlăuș” Sântana. În prezent 
se pregătește cartea “Nunta în 
Sântana de altă dată”, urmând 
și alte proiecte similar. Vă ru-
găm dacă doriţi să ne puneţi 
la dispoziţie informaţii, fo-
tografii vechi, cântece, stri-
gături de nuntă și nu numai, 
obiceiuri, toate fiind de ajutor 

pentru ca tradiţia locală să nu 
fie uitată și transmisă genera-
ţiilor viitoare . Vă așteptăm cu 
drag și interes! 

Compartiment cultură, 
Inspector

 Rozalia  Mariana Pașca

Din
 activitatea

societății
de gospodărire

 PREST COM

“Societatea de gospodărire publică aflată sub au-
toritatea Consiliului Local Sântana a realizat în 
luna ianuarie următoarele lucrări:

- Lucrări de curățenie generală în toate parcuri-
le din oraș și în zona centrală.

- Lucrări de reparații pavaj în fața săli de sport 
de pe strada Câmpului.

- Lucrări de reparații în parcurile orașului: 
reparații umbrare, reparații coșuri de gunoi și 
bănci și reparații locuri de joacă pentru copii.

Lucrările 
la Casa 

Urbarială se 
apropie de 
finalizare!

Anunțuri


