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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Un bilanț pozitiv pentru Sântana

- Cum vă raportați la primii 2 ani 
din cel de-al doilea mandat de pri-
mar al orașului Sântana?

-Consider că a fost o perioadă be-
ne� că, atât pentru activitatea primă-
riei, cât și a localității. Au fost înche-
iate multe dintre proiectele începute 
în perioada 2015-2016. Am demarat 
proiecte de lungă durată care au fost 
� nanțate sau vor �  � nanțate în ur-
mătoarea perioadă. Pentru că din 
această perioadă s-a deschis sesiunea 
de depunere a proiectelor europene, 
ne-am concentrat pe posibilitatea și 
pregătirea depunerii unor proiecte 
cu � nanțare europeană, în diverse 
domenii, toate având ca scop dez-
voltarea orașului Sântana și a satului 
aparținător, Caporal Alexa.

- Ce proiecte de investiții au fost 
inițiate în acești 2 ani?

- În cei doi ani de mandat au fost 
inițiate următoarele proiecte:

- Construcția grădiniței cu pro-
gram prelungit – 8 grupe;

- Reabilitarea Școlii Gimnazia-
le Sfânta Ana cu  cls.I-IV, corp clădi-
re str.Unirii nr.3C, arondată Liceului 
tehnologic Stefan Hell;

- Reabilitarea și modernizarea 
Școlii Generale Sfânta Ana, corp clă-
dire str.Ghioceilor nr.29-31- DALI;

- Reabilitarea și modernizarea 
Școlii Generale Sfânta Ana, corp clă-
dire str.Muncii nr.56 – DALI;

- Extinderea Școlii Gimnaziale 
Sântana cu Sala de sport, str. T. Vla-
dimirescu nr.25;

- Construirea capelei mortua-
re în satul Caporal Alexa;

- Extinderea colectoarelor me-
najere - str. Micșunelelor, 1 Decem-
brie, Libertății;

- Extinderea rețelei de canali-
zare str.Bicazului;

- Achiziționarea unui buldo-

excavator și a unei mașini de spălat 
pardoseala;

- Amenajarea  pieței de animale;
- Extinderea  supravegherii vi-

deo;
- Amenajarea parcării  pe str. I. 

Creangă – Biserica Sântana I;
- Modernizarea străzilor adia-

cente Parcului Europa – str. Someșului, 
Șt. Aug. Doinaș, Griviței și G. Coșbuc;

- Modernizarea retelei de � bră 
optică Wi-Fi Solution pt 15 puncte 
de acces din orașul Sântana;

- Construirea Centrului Cul-
tural + proiect tip varianta V2, com-
bustibil gaz localitatea Sântana. str.
Muncii 120 A, jud. Arad;

- Proiect transfrontalier Inter-
reg România-Ungaria pentru mo-
dernizarea Căminului Cultural Satu 
Nou;

- Restaurarea Casei Urbariale 
(fosta biserică Sântana II) și adaptarea 
ei la nevoile culturale ale comunității;

- Extinderea rețelei de ilumi-
nat public exterior spre capela mor-
tuară Caporal Alexa;

- Extinderea rețelei de distribu-
ție gaze în sat Caporal Alexa;

- Amenajarea unui teren de 
sport multifuncțional str.Dunării;

- Reabilitarea și refuncționali-
zarea cladirii cinema Sântana;

- Achiziționarea unui sistem 
de încălzire pentru clădire cinema 
Sântana;

- Reabilitarea termică la clădi-
rile rezidențiale din Orașul Sântana, 
în vederea creșterii e� cienței  energe-
tic – anvelopare blocuri (program eu-
ropean cu � nanțare POR 2014-2020);

- Realizarea de locuințe socia-
le colective sociale, pe str.Unirii (trei 
blocuri în cartierul rezidențial) - 
program european cu � nanțare POR 
2014-2020;

- Inițierea unui sistem centra-
lizat de furnizare a energiei termi-
ce, utilizând energie geotermala în 
Orașul Sântana- program european 
cu � nanțare POR 2014-2020;

- Amenajare piste de biciclete 
in Orașul Sântana- program euro-
pean cu � nanțare POR 2014-2020;

- Asfaltarea străzii Ioan Slavici 
din Orașul Sântana - 300 m;

- Modernizarea unor străzi din 
sat Caporal  Alexa - etapa I;

De vorbă cu primarul Daniel Tomuța
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Primar 
Daniel Tomuța

Strada I. Slavici a fost asfaltată
Vremea a permis ca la fi nalul anului 

trecut să fi e turnat asfaltul pe strada 
I. Slavici. 
Urmează să se realizeze acosta-

mentele și marcajul rutier.
Cu această lucrare lungimea totală 

a străzilor asfaltate din oraș este de 
55 768 m. În orașul Sântana mai sunt 
doar 4 km de drumuri pietruite. Pre-
cizăm că asfaltarea celorlalte străzi 
se va face după realizarea canaliză-
rii.  
Marea provocare de anul acesta va 

fi  demararea lucrărilor de asfaltare 
în satul Caporal Alexa. Dacă anul 
trecut bugetul local a fost mai să-
rac cu 1, 3 milioane lei, se pare că 
și anul acesta, prin legea bugetului 
de stat, vor fi  reduse fondurile alo-
cate primăriilor, ceea ce a trezit deja 

o reacție de protest din partea pri-
marilor marilor orașe din țară. Cert 
este faptul că realizarea obiectivelor 
așteptate de oameni depinde de bani. 
Numai cu bune intenții nu se pot as-
falta șosele.

Viceprimar
Cornel Gligor 

160 de ani de la Mica Unire
24 ianuarie 1859, data la care a 

avut loc Mica Unire sub conducerea 
lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Uni-
re de la 1859 a fost primul pas im-
portant pe calea înfăptuirii statului 
național unitar român.

Unirea celor două principate a fost 
un proces care a început în 1848, baz-
at pe puternica apropiere culturală 
și economică între cele două țări. În 
anul 1848 s-a realizat uniunea vamală 
între Moldova și Țara Românească, în 
timpul domniilor lui Mihail Sturdza, 
respectiv Gheorghe Bibescu. În Mol-
dova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales 
domnitor în unanimitate, la 5 ianu-
arie 1859, reprezentantul „Partidei 

Naționale”, urmând ca ulterior într-o 
ședință secretă a Adunării, deputatul 
Vasile Boerescu a propus la 24 ianu-
arie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza, aceasta � ind acceptată în una-
nimitate.

 Dor de Eminescu
Recitind-ul pe Eminescu ne întoar-

cem, ca într-un dulce somn, la noi 
acasă”

Mircea Eliade

   Cu versul său, nemuritor
  o-ntreagă lume cucerește!
 Stăpân peste iubiri și dor,
El n-a murit ci strălucește.

Se împlinesc 169 de ani de la naș-
terea „poetului nepereche” Mihai 
Eminescu, poet, prozator, jurna-
list român socotit de critica literară 
drept cel mai important scriitor ro-
mantic din literatura română, acesta 
fi ind supranumit și „luceafărul poe-
ziei românești”.

În fi ecare an cu acest prilej, cu 
intenția de a intra în atmosfera aces-
tei sărbători naționale a românilor, 
Biblioteca Orășenească„Ștefan Aug. 
Doinaș” Sântana, îi aduce un  oma-
giu  marelui poet, prin diferite eve-
nimente . 
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Proiecte derulate în anul 2018- Retrospectiva anului 2018
Nr. crt Denumire obiectiv Observatii

1   Modernizarea retelei de � bra optica Wi-Fi Solution pt 15 puncte   
  de acces in oras Santana   receptionat

2   PUZ - zona de agrement  str.M.Viteazul   in curs

3   Sistem de supraveghere video la sediul asistenta sociala  
  str.M.Viteazul nr.24   receptionat

4 Sistem de supraveghere video la sediul primariei str.Muncii nr.120A   receptionat

5 Gradinita cu program prelungit - 8 grupe localitatea Santana, jud.
Arad   receptionat

6
Reabilitare Scoala Gimnaziala Sfanta Ana cu  cls.I-IV corp cladire 
str.Unirii nr.3C arondata Liceului tehnologic Stefan Hell, in orasul 

santana jud.Arad 

semnat contract de � nantare in cadrul 
PNDL 2 cu MDRAP (714238 lei) 

7 Reabilitare si modernizare Scoala Generala Sfanta Ana  corp str.
Ghioceilor nr.29-31 oaras Santanma. judetul Arad 

semnat contract de � nantare in cadrul 
PNDL 1 cu MDRAP (1519080 lei) 

8 Reabilitare si modernizare Scoala Generala Sfanta Ana  corp str.
Muncii nr.56 Oras santana juetul Arad 

semnat contract de � nantare in cadrul 
PNDL 1 cu MDRAP (1168593 lei) 

9 Demolare cladire atelier din incinta Liceului Tehnologic Stefan Hell 
Santana receptionat

10 Extindere Scoala Gimnaziala Santana cu Sala de sport , strada 
T.Vladimirescu nr.25

semnat contract de � nantare in cadrul 
PNDL 2 cu MDRAP (2588085 lei) 

11 Construire Centru Cultural + proiect tip varianta V2, combustibil 
gaz localitatea Santana. str.Muncii 120 A, judetul Arad in curs

12 Improve cross-border cooperation between public institutions os 
Santana-Nadlac_Elek-Doboz (transfrontalier)

semnat contract de � nantare in cadrul 
Programului Interreg Ramania - Ungaria 

2014-2020 (ROHU) (341159 lei) 

13 Restaurare Urbarial Haus (Casa Urbariala) si adaptarea ei la nevoile 
culturale ale comunitatii

in curs, proiect aflat in faza de precontractare 
in cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritara 5

14 Amenajare Parc Europa in curs

15 Regenerare urbana prin sistematizarea centrului istoric str.Muncii 
cu amenajarea parcului Noris Banatoris din Oras Santana jud.Arad in curs

16 Extindere  retea de canalizare menajera in orasul Santana, judetul 
Arad in curs

17 Extindere colectoare menajere receptionat

18 Fazarea proiectului extinderea si modernizarea infrastructurii de 
apa si apa  uzata in judetul Arad

obiectiv derulat de catre Compania de 
apa

19 Racord canalizare str.D Gherea nr.40 (deserveste numerele 
38,40,42) receptionat

20 Racord canalizare str.D.Gherea nr.33 (deserveste numerele 
31,34,35) receptionat

21 Extindere retea de iluminat public exterior capela mortuara Caporal 
Alexa receptionat

22 Modernizare si e� cientizare sistem de iluminat public in curs

23 Extindere retea de distributie gaze in sat Caporal Alexa in curs

24 Achizitie generator electric pt UPU receptionat

25 Amenajare  piata de animale receptionat

26 Amenajare teren de sport multifunctional str.Dunarii

semnat contract de � nantare in cadrul 
Programului National Dezvoltare Rurala 
2014-2020 (232925 lei); valoare totala 

proiect 350189 lei

27 Bransament energie electrica la Piata de animale nu s-a realizat

28 Demolare casa de pe Balcescu nr. 13 receptionat

29 Demolare cladire casa de stat str.Ze� rului nr.2 ap 1 in curs

30 Modernizare si extindere cladire str.Pacii nr.67 in curs

31 Reabilitare si refunctionalizare cladire cinema in Oras Santana, jud 
Arad in curs

32 Reabilitare termica la cladirile rezidentiale din Orasul Santana in 
vederea cresterii e� cientei  energetice

in curs, cererea de � nantare se a� a in 
etapa de evaluare tehnica si � nanciara 

in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritara 3

33 Realizare locuinte colective sociale pe str.Unirii in orasul Santana

in curs, cererea de � nantare se a� a in 
etapa de evaluare tehnica si � nanciara 

in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 

34 Realizarea bustului eroului necunoscut din Caporal Alexa receptionat

35 Registrul local al spatiilor verzi- proiect multianual nu s-a realizat

36 Sistem centralizat de furnizare a energiei termice, utilizand energie 
geotermala -Oras Santana in curs

37 Sistem de incalzire cladire fost cinema receptionat

38 Amenajare piste de biciclete in Orasul Santana

in curs, proiect a� at in faza de 
precontractare in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 3

39 Asfaltare strada Ioan Slavici din Oras Santana, jud.Arad - 300 m obiectiv � nalizat, urmand a se face 
receptia

40 Modernizare strazi in localitatea  Caporal  Alexa orasul Santana 
judetul Arad etapa I in curs

41 Modernizare strazi in orasul Santana, jud.Arad
obiectiv � nalizat, urmand a se face 
receptia, realizat cu � nantare de la 

MDRAP prin PNDL 1

42 Modernizare strazi in orasul Santana, judetul Arad, etapa IV in curs

43 Modernizare strazi in orasul Santana,judetul Arad , etapa III obiectiv � nalizat, urmand a se face 
receptia

44 Plan de mobilitate urbana durabila a Orasului Santana receptionat

45 Studiu de tra� c la nivelul retelei de transport a Orasului Santana receptionat

Potrivit art. 491 alin. (1)-
(2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul � scal, cu mo-
di� cările și completările ul-
terioare, impozitele si taxe-
le locale precum și limitele 
amenzilor care se fac venit 
la bugetul local, s-au inde-
xat pentru anul 2019, cu rata 
in� ației, respectiv 1.3%, nivel 
comunicat de către Institutul 
Național de Statistică, care se 
regăsește pe site-ului o� cial 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Euro-
pene. 

Cuantumul sumelor dato-
rate va �  adus la cunoștința 
dumneavoastră prin decizie 
de impunere și instiințare 
de plată, care vor �  publicate 
prin anunt colectiv pe pagina 
de internet a Primăriei Sân-
tana și pot �  consultate în 

cadrul Serviciului impozite si 
taxe.  

 Facilități � scale
Pentru categoriile de per-

soane care bene� ciază de 
facilități � scale, pentru per-
soanele cu handicap grav 
sau accentuat și persoanele 
încadrate în gradul I de inva-
liditate, respectiv a reprezen-
tanţilor legali, pe perioada în 
care au în îngrijire, suprave-
ghere și întreţinere persoane 
cu handicap grav sau accen-
tuat și persoane încadrate 
în gradul I de invaliditate, 
scutirea acordată pentru clă-
direa folosită ca domiciliu, 
pentru terenul aferent clădi-
rii de domiciliu și pentru un 
mijloc de transport, la alege-
rea contribuabilului, se aplică 
începând cu data de 1 a lunii 
următoare celei în care per-

soana depune documentele 
justi� cative.

Pentru celelalte  categorii de 
persoane care bene� ciază de 
facilitati � scale, scutirea  se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor ce-
lui în care persoana depune 
documentele justi� cative și 
care sunt depuse la compar-
timentele de specialitate ale 
autorităţilor publice locale, 
până la data de 31 martie, in-
clusiv.

Plata impozitelor
se poate face cu cardul 
Aducem la cunostința con-

tribuabililor că impozitele si 
taxele locale pot �  achitate la 
ghiseul institutiei și cu card 
bancar, prin  terminal POS, 
facilitate care elimină nevoia 
de numerar și pentru care nu 
se percepe comision bancar

Vă mulțumim pentru 
înțelegere,

Serviciul 
impozite și taxe

În atenția sântănenilor
Cum iarna nu a trecut, e 

bine știm că zăpada de pe 
trotuarul din fața casei tre-
buie curățată. 

Ordonanta Guvernului 
nr 21/2002

ART. 10   În aplicarea pre-
vederilor prezentei ordo-
nanţe cetăţenilor le revin 
următoarele obligaţii:

a) întreţinerea și curăţenia 
locuinţelor pe care le deţin 
în proprietate sau cu chirie, 
a anexelor gospodărești, a 
curţilor și imprejmuirilor 
acestora;

e) menţinerea curăţeniei 
pe trotuare, pe partea caro-
sabilă a străzii sau a drumu-
lui, pe porţiunea din dreptul 
gospodăriei și a locurilor de 
parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zapezii și a 
ghetii de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor în care 
locuiesc sau pe care le folo-

sesc în alte scopuri; 
g) păstrarea curăţeniei pe 

arterele de circulaţie și în lo-
curile publice;

i) depozitarea reziduurilor 
menajere și a gunoaielor nu-
mai în locurile special ame-
najate de autorităţile adminis-
traţiei publice locale;

j) curăţarea mijloacelor de 
transport la intrarea acesto-
ra pe drumurile publice.

k) curăţarea și întreţinerea 
șanţurilor, rigolelor și pode-
telor aferente proprietăţii.

  ART. 11
Asociaţiile de proprietari 

vor prelua, potrivit prevede-
rilor legale, unele dintre obli-
gaţiile ce revin cetăţenilor, 
potrivit prevederilor prezen-
tei ordonanţe, și vor răspun-
de pentru realizarea acestora 
în faţa autorităţilor adminis-
traţiei publice locale.

Primăria Sîntana

Obligații cetățenești



         SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL                    IANUARIE 2019       pag. 3

  SÂNTĂNEANUL 

În 1862, cu ajutorul 
unioniștilor din cele două țări, Ale-
xandru Ioan Cuza a unifi cat Parla-
mentul și Guvernul, realizând uni-
rea politică, iar după înlăturarea sa 
de la putere în 1866, unirea a fost 
consolidată prin aducerea pe tron a 
principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen. Domnia lui Alexan-
dru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-
1866), a fost perioada de maximă 
dezvoltare a României moderne. 
Prin recunoașterea Unirii depline, 

crearea primului Parlament unic 
al României si al primului guvern 
unitar, prin reformele sale: adop-
tarea primei Constituții românești, 
reforma electorala, secularizarea 
averilor mănăstirești, reforma agra-
ra, a învățământului, domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza a pus bazele 
dezvoltării moderne a României.
Primul pas important pe calea 

înfăptuirii statului național unitar 
român a fost făcut la 24 ianuarie 
1859, dar Marea Unire a avut loc în 

1918 în Alba Iulia.
Jurământul de credință al domni-

torului Cuza ar trebui să reprezintă 
jurământul tuturor celor care decid 
soarta României:
“Jur să păzesc cu sfi nțenie drepturi-

le și interesele patriei, să fi u credin-
cios Constituției, în textul și spiritul 
ei, să priveghez la respectarea legilor 
pentru toți și în toate, uitând toată pri-
gonirea și ura, iubind deopotrivă pe 
cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, 
neavând înaintea ochilor mei decât 
binele și fericirea nației române”.

Cabinet Primar

Program de colectare 
deșeuri reziduale pe 

zile, străzi și localități

Program colectare 
deșeuri reciclabile 

(pubela galbenă)

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

Sântana   (Luni) Caporal Alexa (Miercuri)

4-Feb 6-Feb

18-Feb 20-Feb

4-Mar 6-Mar

18-Mar 20-Mar

1-Apr 3-Apr

15-Apr 17-Apr

29-Apr 1-Mai

13-Mai 15-Mai

27-Mai 29-Mai

Atenție la ce aruncăm 
în WC-uri

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, tam-
poane, 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

160 de ani de la Mica Unire
> pag.1

ANUNȚURI
Manpower angajeaza în Nădab 

operatori productie.
Salariu motivant.

Bonus de prezenta 400 de lei brut.
Bonus de 4 schimburi 420 de lei brut.

Ore suplimentare plătite dublu.
Spor de noapte 25%.

Al 13 lea salariu.
Tichete de masă în valoare de 15 lei.

Transport gratuit.
Analize gratuite la angajare.

Contact: Chiorean Laura 
0729 800 294

SC MARIAN & CLAUDIA FOR SRL
Vinde lemn de foc

 la prețul de 40 lei/tonă.
La cantități mai mari de 1 tonă, 

se oferă transport gratuit.
Tel: 0758-380.332

Știați că... 2018
Stare civilă

În anul 2018 s-au născut 126 de copii, au 
avut loc 91 de căsătorii și 93 de decese. 

Urbanism 
S-au eliberat  244 certi� cate de urba-

nism, 202 autorizații de construire și 8 
autorizații de des� ințare.

SVSU
36 de intervenții au fost înregistrate de 

către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, dintre care 12 au fost intervenţii 
pentru stingerea incendiilor în imobile, 
2 incendii autoturisme, 2 intervenții de 
asistență accidente rutiere și  2 deplasări 
fără intervenție.

Primăria Sântana
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana

- Care sunt proiectele � nalizate?
-Proiectele care au fost � nalizate în 

cei doi ani de mandat sunt următoa-
rele:

- Construcția grădiniței cu 
program prelungit – 8 grupe;

- Construirea capelei mortuare 
în satul Caporal Alexa;

- Extinderea colectoarelor me-
najere - str. Micșunelelor, 1 Decem-
brie, Libertății;

- Extinderea rețelei de canali-
zare str.Bicazului;

- Achiziționarea unui buldo-
excavator și a unei mașini de spălat 
pardoseala;

- Amenajarea  piaței de anima-
le;

- Extinderea  supravegherii vi-
deo;

- Amenajarea parcării  pe str. I. 
Creangă – Biserica Sântana I;

- Modernizarea străzilor 
adiacente Parcului Europa – str. 
Someșului, Șt. Aug. Doinaș, Griviței 
și G. Coșbuc;

- Modernizarea retelei de � bră 
optică Wi-Fi Solution pt 15 puncte 
de acces din orașul Sântana;

- Extinderea rețelei de ilumi-
nat public exterior, capela mortuară 
Caporal Alexa;

- Achiziționarea unui sistem 
de încălzire pentru clădire cinema 
Sântana;

- Ați reușit atragerea de fonduri ex-
terne pentru realizarea acestor pro-
iecte? 

Au fost atrase fonduri prin și pentru 
proiectele majore care s-au � nalizat:

- Construcția grădiniței 
cu program prelungit –8 grupe– 
602.432,57 lei;

- Modernizare străzi în Orașul 
Sântana – 7.473.004,4 lei;

Doresc să precizez și faptul că, pro-
iectele europene care s-au depus, 
vor �  � nanțate în proporție de 98%, 
urmând ca diferența să � e � nanțată 
din bugetul local al Orașului Sânta-
na.

- Ce proiecte europene s-au deru-
lat în acest an?

- Pentru acest an se pot menționa 
șase proiecte europene a� ate în dife-
rite etape de realizare, și anume:

- ”Amenajare teren de sport 
multifuncțional pe strada Dunării” – 
a fost semnat contractul de � nanțare 
între Oraș Sântana și Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale Ro-
mânia iar în prezent se lucrează la 
proiect.

- ”Improve cross-border co-
operation between public institu-
tions of Nădlac-Sântana-Elek-Do-
boz”, proiect transfrontalier RO-HU 
INTERREG 2014-2020 în partene-
riat cu orașul Nădlac si localitațile 
Elek și Doboz din Ungaria – a fost 
semnat contractul de � nanțare în-
tre Oraș Nădlac (lider de proiect) și 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.

- ”Amenajare piste de bicicle-
te în Orașul Sântana” – acest proiect 
� gurează pe site-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională ca și contract 
transmis AMPOR, a� ându-se în eta-
pa de precontractare.

- ”Restaurarea Urbarialhaus 
(Casa urbarială) și adaptarea ei la 
nevoile culturale ale comunității” – 
proiectul se a� ă în etapa de precon-
tractare.

- ”Creșterea e� cienței energe-
tice la clădiri rezidențiale in Orașul 
Sântana județul Arad” – proiectul se 
a� ă în etapa de precontractare.

- ”Realizare locuințe colective 
sociale pe str.Unirii în Orașul Sânta-
na. Amenajare parc Europa în Orașul 
Sântana” – proiectul se a� ă în etapa 
de evaluare tehnico-� nanciară.

Urmează să mai depunem un pro-
iect cu � nanțare europeană pentru 
încălzirea instituțiilor publice cu apă 
geotermală.

- Știm că cea mai importantă pie-
dică în realizarea oricărui proiect o 
reprezintă lipsa banilor?   În afară 
de aceasta, v-ați confruntat și cu alte 
piedici?

Într-adevăr, lipsa banilor este 
o problemă majoră în atingerea 
unor obiective propuse de echipa 
de consilieri și de către conduce-
rea primăriei, având în vedere că, 
în ultima perioadă, bugetul local 
a avut de suferit, pierzând sume 
importante de bani, prin modul în 
care au fost distribuiți banii de la 
bugetul de stat. Au fost căutate cele 
mai bune variante pentru a reuși să 
atragem finanțările necesare pen-
tru realizarea multiplelor obiective 
pe care ni le-am stabilit.

Și aici aș vrea să precizez faptul că, 
în anul 2018, banii alocați de la buge-
tul de stat, au fost mai puțini cu peste 
1.000.000 lei (10 miliarde lei).

Primar 
Tomuța Daniel

De vorbă cu primarul Daniel Tomuța

> pag. 5

> pag. 1

Retrospectiva anului 2018
Anul 2018, la fel ca ultimii 5 ani a avut o caracteristică speci� că pentru Sân-

tana: în � ecare lună s-au deschis noi și noi șantiere, s-au derulat noi și noi 
lucrări de investiții pentru implementarea proiectelor administrației locale. 
Putem a� rma că pe tot parcursul anului trecut, la Sântana s-a lucrat la foc con-
tinuu! Șantiere în desfășurare, lucrări în executare, investiții în curs de derula-
re! Orașul a avut o evoluție pozitivă prin prisma investițiilor de modernizare 
puse în practică pe parcursul anului 2018.

Noi străzi asfaltate în oraș!

Noua grădiniță a fost recepționată

Cabinet stomatologic școlar modern

Parcurile
au fost îngrijite

S-a lucrat 
la canalizare
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana
De vorbă cu primarul Daniel Tomuța
- În ultimii 5 ani, în Sântana, s-au 

asfaltat, în medie, 9 km/an. Cum se 
explică faptul că, anul trecut, s-au 
asfaltat doar 2,25 km?

- Este o observație foarte bună le-
gată de numărul de km de străzi 
asfaltate. Aș dori să precizez că, 
străzile care au mai rămas și nu sunt 
asfaltate, sunt străzi care nu au fost 
cuprinse în programul de extinde-
re a rețelei de canalizare. La fel ca 
și în cazul construcției unei case, și 
în modernizarea unei străzi, trebuie 
să începem cu utilitățile și abia după 
aceea să continuăm cu realizarea as-
faltării drumurilor și a reparării tro-
tuarelor. În această perioadă au fost 
pregătite proiecte pentru extinderea 
rețelei de canalizare și pentru con-
tinuarea asfaltării străzilor rămase. 
Aici mă refer, inclusiv la satul Capo-
ral Alexa, unde documentația tehni-
că pentru asfaltarea drumurilor este 
aproape de � nalizare.

- Câte din promisiunile făcute în 
campania electorală au fost înde-
plinite?

- Precizez că, obiectivele pe care le-
am avut în programul de campanie 
electorală, au constituit baza pro-
gramului de investiții pe care l-am 
alcătuit în ultima perioadă. Așa cum 
la orice casă, partea � nanciară este 
foarte importantă atunci când vrem 
să dezvoltăm ceva, la fel și într-o lo-
calitate, investițiile efectuate depind 
de sursele de � nanțare. 

Având în vedere că, în această pe-
rioadă a fost posibil să apelăm la 
� nanțări nerambursabile europene, 

am făcut tot posibilul ca să atra-
gem sume cât mai însemnate pen-
tru obiectivele necesare dezvoltării 
localității noastre.

- Cum se vede de la Sântana, scena 
politică națională?

-La nivel național politicienii pro-
movează tensiuni și atacuri perma-
nente dintr-o tabără într-alta, fapt 
ce face ca alegătorii să se îndepărte-
ze tot mai mult de politicieni și de 
viața politică națională.

Mi-aș dori ca la nivel național să 
existe o luptă politică corectă, care 
să promoveze un respect reciproc 
între personajele vieții politice 
naționale. Din păcate, acest lucru nu 
se întâmplă.

În acest an vom avea două alegeri 
importante: alegerile europarla-
mentare pentru Parlamentul Eu-
ropean și alegerile prezidențiale. 
Îmi doresc ca cetățenii să participe 
la vot într-un număr cât mai mare, 
iar rezultatele acestor alegeri să re-
� ecte opțiunea politică a societății 
românești într-o cât mai mare măsu-
ră, pentru consolidarea democrației 
în țara noastră. Printr-o participare 
redusă la un proces electoral, pot 
�  favorizate acele partide sau acei 
candidați care reușesc să-și mobi-
lizeze simpatizanții să participe la 
vot, fără a avea o reprezentativitate 
corectă a societății românești, ceea 
ce nu poate duce la lucruri bune 
pentru țară.

Cum ne a� ăm la început de an 
2019 urez sântănenilor multă sănăta-
te și să aibă parte de un an bun, plin 
de realizări pe toate planurile.

Noi trotuare amenajate
Retrospectiva anului 2018

Străzi pietruite

Sistem 
de supraveghere 

modernizat

Plombări și marcaje rutiere realizate

Pavaj amenajat
pe strada Muncii

Piața de animale- amenajată

Iluminat public 
extins

Acoperișul de la 
liceu- reparat

Internet wireless 
în oraș

Încălzire 
în sala de judo

Investiții de renovare la școala Sf Ana
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Căsătoriile lunii decembrie 2018
COVACI DAVID și CROITOR MANUELA MARICICA

UJOC DANIEL IONUȚ și ȘERAN EMILIA ANIȘOARA
NĂSTASE CĂTĂLIN și ONOFREI CRISTINA

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

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082

 E-ON Gaz  
 0800 800 928

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

0357-100 077
Pompieri

0357-100 076
Asistență Socială

0357-100 078

CARICATURA LUNII

CHEVEREȘAN MARIA
RUS CĂLIN VASILE

TOMA LUCREȚIA
KASA MARGARETA

ENĂCHESCU ROZALIA
BUDA FLORIȚA

COMEMORĂRI
Decembrie- 2018

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

Primar, Daniel Tomuța

Anunţ important!
Cu ocazia “Zilelor orașului 

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

tului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefo-
nic, la numărul 0257-462082. 
Venim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre per-
soanele care s-au căsătorit în 
alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

  Primăria 
Orașului Sântana

Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință extraordinară în data 
de 04.12.2018, având pe ordinea de zi 
următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind recti� carea 
bugetului local al Orașului Sântana pen-
tru anul 2018.

2.Proiect de hotărâre privind modi-
� carea hotărârii consiliului local nr. 
90/12.06.2018 prin care a fost modi-
� cată hotărârea consiliului local nr. 
67/14.05.2018 privind implementa-
rea proiectului ”Amenajare piste de bi-
ciclete in Orasul Santana”; aprobarea 
documentației tehnico-economică faza 
D.A.L.I. precum și a indicatorilor tehni-
co-economici ai acesteia.

Consiliul local al orasului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
18.12.2018, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind valorile 
impozabile, impozitele și taxele locale, 
alte taxe asimilate acestora, precum și 
amenzile aplicabile în anul � scal 2019.

2. Proiect de hotărâre privind recti� ca-
rea bugetului local pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind actuali-
zarea devizului general, a indicatorilor 
tehnico-economici și a co� nanțării obiec-
tivului de investiții ”Extindere Școala gim-
nazială Sântana cu sala de sport – strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 25, județul Arad”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației de urbanism P.U.Z. „Ame-
najare zona de agrement si bazin piscicol 
nevidabil pentru pescuit sportiv prin lu-
crări de excavare”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
studiului de oportunitate privind concesi-
onarea prin licitație publică a imobilului 
situat în Sântana, str. Păcii, nr. 67, județul 

Arad, evidențiat în C.F. nr. 304082 C1-U1 
Sântana și C.F. nr. 304082 C1-U2 Sântana.

6. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea concesionarii prin licitație publică a 
terenului situat în Sântana, județul Arad, 
evidențait în C.F. nr. 308630 Sântana, în 
suprafață de 28.830 mp.

7. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea programului anual de achiziții publi-
ce pentru anul 2019. 

8. Proiect de hotărâre privind obliga-
tivitatea utilizatorilor serviciului de sa-
lubrizare (persoane � zice și juridice) de 
a încheia contracte cu Retim Ecologic 
Service S.A.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
convenției de colaborare între asociația 
”Viitorul copiilor” și Primăria Orașului 
Sântana.

10. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea listei de priorități privind închirierea 
locuințelor proprietate de stat, pentru 
anul 2019.

11. Proiect de hotărâre privind insușirea 
și predarea inventarului mijloacelor � xe 
efectuate în regim propriu, către operato-
rul regional, Compania de Apă Arad S.A.  

12. Proiect de hotărîre privind primi-
rea-predarea mijloacelor � xe realizate 
prin investitii POS mediu ”cl 4- Extin-
dere rețea de apă în Curtici și reabilitare 
și extindere de canalizare Curtici, Ma-
cea, Sântana”, pentru Orașul Sântana de 
la, respectiv către, operatorul regional 
Compania de Apă Arad S.A.

13. Diverse.
14. Propuneri cu  privire la  denumirea 

străzilor din satul Caporal Alexa.
Întocmit, 

Anca Butarsituat în Sântana, str. Păcii, nr. 67, județul 

În atenția cetățenilor
Direcţia de Asistenţă 

Socială (Santana) trans-
mite că „începând cu 
luna ianuarie 2019, în 
conformitate cu art. 94 
din Ordonanţa de urgen-
ţă a Guvernului României 
nr.114/28.12.2018, nive-
lul maxim al veniturilor 
pentru familiile și per-

soanele singure care pot 
beneficia de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei pen-
tru gaze naturale, energie 
electrică, lemne, cărbuni 
și combustibili petrolieri, 
s-a modificat de la 615 la 
750 lei.”

Cererile și declaraţiile pe 
propria răspundere se vor 

depune la sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială situ-
at în Sântana, Strada Mi-
hai Viteazu nr.24, dupa 
următorul program: 

marti și joi 
intre orele 8 -12 

vineri 
intre orele 8 – 11.

  Primăria Sântana

NEGRAU SIMION
- tractări auto -

tel: 0724947194
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Înscrierea datelor in  Registrul Agricol
Comunicat in atentia urmatoarelor cate-

gorii de detinatori de terenuri si animale:
-persoane � zice cu domiciliul � scal in 

Orasul Santana;
-persoane � zice cu domiciliul � scal in 

alte localitati;
-persoane juridice cu domiciliul 

� scal in Orasul Santana (societati 
comerciale,societati/asociatii agricole, 
initati de invatamant , sanitare, culte re-
cunoscute, unitatile deprestari servicii, 
ocoale silvice de stat si private etc., cu ex-
ceptia unitatilor apartinand Ministerului 
Apararii Nationale, Ministerului Afaceri-
lor Interne, Ministerului Justitiei si Servi-
ciului Roman de Informatii;

-persoanele juridice cu domiciliul � scal 
in alte localitati, care detin pe raza ORA-
SULUI SANTANA bunuri ce fac obiectul 
inscrierii in registrul agricol, precum tere-
nuri agricole ( inclusiv gradini din intra-
vilan, pomi fructiferi, vita de vie etc.) sau 
silvice, animaledomestice si/sau animale 
salbatice crescute in captivitate(bovine, 
ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, 
animale de blana, pasari, familii de albine 
etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura 
si silvicultura, constructii etc.

Potrivit Normelor tehnice de completa-
re a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019, aprobate prin Ordin al Minis-
terului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministe-
rului Dezvoltarii Regionale, Administra-
tiei Publice si Fondurilor Europene, Mi-
nisterului Finantelor Publice, Institutului 
National de Statistica, Agentiei Nationale 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Au-
toritatii Nationale Sanitar Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor nr. 289/147
/7.325/437/1.136/1.588/3/2017(2018), ca-
tegoriile mentionate mai sus au obligatia 
de a declara pentru inscrierea in Registrul 
Agricol al Orasului Santana, datele privind 
suprafetele de terenuri agreicole(inclusive 
gradini familial), utilaje agricole, animale-
le, pasarile, familiile de albine, pomii fruc-
tiferi si constructiile pe care le exploateaza 
sau le detin in proprietate, pe raza Orasu-
lui Santana, la urmatoarele termene:

a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele 
anuale privind membrii gospodariei, te-
renul a� at in proprietate si cel pe care il 
utilizeaza, cladirile cu destinatia de locu-
inta, constructiile-anexe si mijloacele de 
transport cu tractiune animala si mecani-
ca, masinile, utilajele si instalatiile pentru 
agricultura si silvicultura, efectivele de 
animale existente in gospodarie/unitatea 
cu personalitate juridica la inceputul � e-
carui an, precum si modi� carile interve-
nite in cursul anului precedent in efective-
le de animale pe care le detin, ca urmare a 
vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinu-
ti, a mortii sau sacri� carii animalelor ori a 
altor intrari-iesiri; 

b)1-31 mai, pentru datele privind modul 
de folosinta a terenului, suprafetele culti-
vate, numarul pomilor in anul agricol re-
spectiv; 

c) persoanele � zice si juridice au obliga-
tia sa declare date pentru a �  inscrise in 
registrul agricol si in afara acestor inter-

vale de timp, in cazul in care au intervenit 
modi� cari in proprietate, in termen de 
30 de zile de la aparitia modi� carii. 

In cazul in care persoanele � zice sau cele 
juridice nu fac declaratiile la termenele 
prevazute la alin. (1), se considera ca nu 
au intervenit niciun fel de modi� cari, fapt 
pentru care in registrul agricol se repor-
teaza din o� ciu datele din anul precedent, 
cu mentiunea corespunzatoare la rubrica 
-semnatura declarantului”. 

  Inscrierea datelor in registrul agricol se 
va face pe baza declaratiei date pe propria     
raspundere de capul gospodariei sau, in 
lipsa acestuia, de un alt membru major al 
gospodariei, prin vizitarea persoanelor � -
zice de catre persoanele imputernicite cu 
completarea registrului agricol sau la pri-
marie.

Inscrierea în registrul agricol a date-
lor privind cladirile si terenurile, a titu-
larului dreptului de proprietate asupra 
acesyora, precum si a aschimbarii cate-
goriei de folosinta se poate face numai pe 
baza de documente, anexate la declara-
tie:

-titluri de proprietate/extras C.F. pentru 
terenuri;

-extras de carte funciara pentru imobil/
constructii;

-acte de stare civila pentru completarea 
C.N.P.- ului membrilor gospodariei.

Potrivit art. 20 alin. (1) din O.G nr. 
28/27.08.2008, nedeclararea datelor care 
fac obiectul registrului agricol, declararea 
de date neconforme cu realitatea, refuzul 
de declarare, constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 
500 lei in cazul persoanelor � zice, iar in 
cazul persoanelor juridice, cu amenda de 
la 300 lei la 1.500 lei. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, per-
soanele � zice ( inclusiv persoanele care 
locuiesc in zonele de blocuri) si juridice 
(societati comerciale, societati/asocia-
tii agricole etc.) detinatoare de terenuri, 
animale sau alte bunuri ce fac obiectul 
inscrierii in registrul agricol, au obligatia 
sa declare datele mai sus mentionate, in 
vederea inscrierii in Registrul Agricol al 
Orasului SANTANA.

Conform Hotararii Consiliului Local 
nr. 194/18.12.2018, avand in vedere pre-
vederile art. 489 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, toti deti-
natorii de terenuri au obligatia sa asigu-
re cultivarea terenului agricol si protectia 
solului.

Potrivit Hotararii nr. 194/18.12.2018, 
pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 
ani consecutiv, impozitul pe teren se ma-
joreaza cu 500%.

Drept urmare, persoanele � zice si juri-
dice, din categoriile mantionate mai sus, 
sunt rugate sa se prezinte la sediul Com-
partimentului BIROUL AGRICOL din 
cadrul Primariei Orasului Santana de 
luni pana vineri, intre orele 8,30 – 16,00, 
pentru declararea si inscrierea in Regis-
trul Agricol.

SECRETAR,
Jurist VIORICA SAS

Joi, 17 ianuarie 2019, la că-
minul cultural din Satul Nou, 
45 de persoane s-au prezentat 
la prima acțiune de donare de 
sânge din acest an. Pentru cei 
care nu știu, centrele de trans-
fuzie sanguină ne informează 
că donarea de sânge, pe lângă 
faptul că este utilă pentru bol-
navii din sistemul sanitar, este 
bene� că și pentru sănătatea 
donatorului, întrucât cu aceas-
tă ocazie sângele este împros-
pătat, imunitatea organismului 
crește, iar riscul de paralizie și 
accident vascular se reduc cu 
30%. 

Donatorii de sânge au dreptul 

să primească, la cerere, pentru 
� ecare donare și alte bene� cii, 
precum:  

-7 tichete de masă
-zi libera de la locul de mun-

ca sau o zi scutire de frecventa 
pentru elevi, studenti si mili-
tari, în ziua donării.

După � ecare donare de sân-
ge bene� ciați de rezultatele 
analizelor de laborator: gru-
pa sanguină, Rh, HIV, si� lis, 
hepatită, TGP. De asemenea, 
la solicitarea dumneavoastră, 
puteți bene� cia odată pe an de 
un set complet gratuit de ana-
lize de biochimie.

  Primăria Sântana

Sânge pentru semeni

Donatorii de sânge au dreptul 

Orașul nostru a fost afectat în 
anul trecut și va �  cu siguranță 
afectat și anul acesta de între-
ruperi plani� cate ale curen-
tului în anumite zone. Scopul 
lucrărilor de modernizare este 
tocmai acela de ne proteja pe 
viitor de întreruperile de cu-
rent accidentale. 

Facem precizarea că socie-
tatea de distribuție a energi-
ei electrice, Enel Distribuţie 
Banat S.A, poate întrerupe 
distribuția energiei electrice 
plani� cat -pentru lucrări de 
modernizare sau neplani� cat 
-din motive legate de vechi-
mea rețelei de distribuție, de 
suprasolicitarea rețelei etc. 
Programul întreruperilor poa-
te �  veri� cat de către oricine 
pe site-ul e-distributie Banat. 

Dorim să vă informăm că 
furnizorii serviciilor de cu-
rent, gaz, telefonie etc., își pro-
gramează intervenţiile fără a 
�  nevoite să ceară acordul ad-
ministraţiilor locale (Ordinu-

lui 64/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului de furnizare a 
energiei electrice) 

Dar, în același timp trebu-
ie să se știe că operatorii de 
rețea sunt obligați să plăteas-
ca clienților � nali despăgubiri 
pentru daunele provocate și 
dovedite din vina lor. Despă-
gubirile se plătesc la cererea 
clientului � nal/furnizorului, 
dacă in urma investigației 
efectuate de către operatorul 
de rețea și furnizor se constată 
existența prejudiciului și culpa 
furnizorului. 

Vă aducem la cunoștinţă că 
Societatea Comercială Enel 
Distribuţie Banat S.A. a creat 
pentru judeţul Arad un Call 
Center care vă stă la dispozi-
ţie 24 de ore din 24 pentru a 
semnala problemele legate de 
furnizarea de energie electrică 
(întreruperi și deranjamente 
reţele). Prin urmare, în cazul 
unei avarii vă rugăm să apelaţi: 
0257-929 

  Primăria Sântana

Întreruperi de curent

Sterilizarea gratuită 
a câinilor

Programul de sterilizare gra-
tuita a câinilor de rasa comu-
nă sustinut de catre primăria 
orașului a avut ca scop reduce-
rea șanselor de a se naște noi 
generații de câini care ulteri-
or să � e abandonați pe străzi. 

Acțiunea s-a desfășurat în pa-
ralel cu cea de prindere a câi-
nilor vagabonzi care deja exis-
tau pe străzi. Din păcate, doar 
40 de proprietari de câini au 
pro� tat de această posibilitate 
de a-și steriliza câinii gratuit.  

  Primăria Sântana
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Concurs de table
Sîmbătă- Duminică

16-17 februarie- ora 16:30

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

Suntem in plina iarna. Tratamente-
le de iarna la pomii fructiferi si vita de 
vie incep sa � e o preocupare pentru 
pomicultorii mici sau mari. Substan-
tele oleo ,insecticidele, fungicidele 
se pot combina la ora aceasta pentru 
inabusirea oualor, larvelor si sporilor 
existenti pe scoarta pomilor fructi-
feri. Aceste tratamente sunt obliga-
torii si de maxima e� cienta. Ele nu 

intra in circuitul vascular pomii � ind 
inre paus vegetal. Oleominul, zeama 
bordeleza vi le recomand cu multa 
responsabilitate.In mod special celor 
care vreti sa reduceti la minim stropi-
rile din timpul vegetatiei.

Ing. Mariana Mann

Sfaturi
 utile

Aur și argint pentru sportivii noștri
În weekend-ul ce tocmai a 

trecut, 19-20 ianuarie 2019, an-
trenorul Sebastian Rus și elevii 
săi au participat la Openul de 
judo de la Zagreb, de unde s-au 
întors cu medalii de aur și de 

argint. 
Paven Amelia aur la 44kg u12
SÎRB CRISTIAN  argint la 

+55kg u12
Gaman Raul  LOC 5 la 55kg 

u16 

 ”Toți sportivii s-au com-
portat exemplar pe tatami, de 
menționat � ind că Amelia Pa-
ven a câștigat toate meciurile 
la ippon” a precizat antrenorul 
Sebastian Rus. 

 Dor 
de Eminescu

Anul aces-
ta elevii Clubului Copiilor 
Sântana-secția teatru-Ghilea 
Iosana, David Daria, Marc 
Mariana, Mariș Romina și 
Costan David, coordonați de 
către doamna prof. Blându 
Diana, au recitat și citit  po-
ezii din opera marelui poet, 
dintre care amintim: ,,Reve-
dere”, ,,Ai noștri tineri”, ,,Lu-
ceafărul”, ,,Peste vârfuri”, “La 
mijloc de codru ”, ,,Lacul”, 
,,Scrisoarea III” și altele.

În cadrul acestui eveniment, 
într-o atmosferă plăcută, le–a 
fost   prezentată de către d-na 
bibliotecăr, o expoziție de 

carte dedicată poetului, un 
� lmuleț dedicat vieții și ope-
rei marelui poet și au ascul-
tat câteva poezii puse pe note 
muzicale în interpretarea 
unor artiști cunoscuți.

Oricât ar vremui peste noi o 
istorie vitregă, Eminescu rămâ-
ne,  Poetul nostru etern, pentru 
că el a fost și a rămas al români-

lor...� ecare poezie a sa re� ectă 
modul de gândire al neamului 
românesc...iubirea, vremelni-
cia umană, � lozo� a timpului, 
istoria neamului, � guri mito-
logice naționale, spațiul româ-
nesc - toate găsindu-și locul în 
creațiile eminesciene.

 Bibliotecar
Morgoș Marinela

>>> pag.1

Oricât s-au străduit auto-
ritățile statului să limiteze ex-
tinderea pestei porcine, din 
cauza inconștienței unui singur 
individ, boala a pătruns și în 
județul Arad. 

Deși este interzis acest lucru, 
un arădean a achiziționat porci, 
fără documente sanitare veteri-
nare, din județul Bihor, județ 
în care fusese înregistrată pesta 
porcină africană încă din luna 
august a anului trecut. Porcii 
bolnavi au murit, iar cetățeanul 
respectiv i-a aruncat pe unde a 
apucat, în total 21 de carcase de 
porcine din care au fost găsite 
până la această oră doar 5.            

Prefectul Județului Arad, 
Florentina Horgea, a decla-
rat, cităm: Monitorizăm atent 
situația, facem toate efortu-
rile posibile pentru a preveni 

răspândirea bolii, însă trebuie 
ca și crescătorii de animale să 
conștientizeze pericolul și să 
ne ajute, deoarece ei sunt pri-
mii care pot avea de pierdut”.  
Una dintre măsurile stabilite 
de Comitetului Județean de 
Combatere a Bolilor, precizea-
ză că animalele găsite în afa-
ra locuințelor sau spațiilor de 
adăpost și care nu sunt înregis-
trate legal la medicii veterinari 
vor �  sacri� cate. De asemenea, 
transportul/mutatul animale-
lor poate �  făcut doar cu avizul 
medicilor veterinari.

Cum ne protejăm?
În primul rând, nu achizi-

ționați animale din surse 
necunoscute, neînsoțite de 
documente și neînmatricu-
late.  În al doilea rând, evitați 
”schimbul de experiență”, vi-

zitarea gospodăriei vecinului 
sau a unei rude din alt județ, 
pentru că indiferent cum sunt 
suntem costumați, dintr-o 
curte contaminata boala poa-
te pleca spre alte curți. Pen-
tru prevenirea și eliminarea 
bolii este importantă evitarea 
contactului cu animale bolna-
ve sau cu cadavre de animale 
(porci domestici sau sălbatici), 
limitarea mișcării animalelor 
și asigurarea condițiilor de 
igienă. La orice suspiciune de 
boală anunțați imediat medi-
cului veterinar. 

Se recomandă evitarea vân-
zării și cumpărării de porci 
până la eliminarea riscului de 
extindere a bolii!

 
Viceprimar

Cornel Gligor

Pesta porcină africană a ajuns 
și în județul nostru


