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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

Primar
Daniel Tomuța
Acum, la început de an 2020, privind în urmă pot spune că 2019 a
fost un an în care orașul Sântana a
progresat, un an pe parcursul căruia
s-a continuat implementarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală aprobată, strategie care
a fost elaborată ţinându-se cont de
opţiunile exprimate de către cetăţenii
noștri și raportată la resursele bugetare ale orașului.
Pe parcursul anului 2019, la fel ca
în fiecare an de când am fost ales
primar, am făcut tot ce mi-a stat în
putință pentru a îmbunătăți aspectul orașului Sântana și a localității
Caporal Alexa,, pentru a asigura
cât mai bune condiții de urbanism
cetățenilor noștri, prin inițierea unor
noi proiecte care să aducă plus valoare și să asigure progres, proiecte cu
finanțare europeană, prin programe
naționale, cu sprijin de la Consiliul
Județean și din buget local.
Întregul act administrativ s-a desfășurat fără a face excese la capitolul
cheltuieli, realizându-se și o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a asigurării resurselor financiare
pentru acoperirea necesităţilor tuturor activităților avute în vedere, de la
investiţiile în infrastructură, până la
cele de susţinere a activităţilor culturale, sportive etc.
Cu alte cuvinte și anul precedent,
alături de domnul viceprimar, Consiliul Local și aparatul administrativ al Primăriei, s-a reușit continuarea programului de modernizare
a orașului de așa manieră încât sa
avem o evoluție dinamică, cu perspective pentru viitor.
Ca și primar, dar și ca sântănean,
vă mărturisesc că mereu vreau mai
mult, dorind să văd Sântana și Caporal Alexa cât mai bine puse la punct
în totalitate, așa cum de altfel sunt
convins că-și doresc toți concetățenii.
Pentru acest deziderat muncesc, și an

de an, în limita resurselor financiare
disponibile, mai punem o cărămidă
la amenajarea unui oraș cât mai frumos și plăcut tuturor.
Anul trecut am realizat, întradevăr, noi pași în această direcție, dar
mai sunt încă multe de făcut pentru
a ajunge la acel nivel de dezvoltare pe
care ni-l dorim toți cei care locuim în
Sântana sau Caporal Alexa.
Suntem pe un drum bun, avem un
oraș care a progresat, ceea ce-mi doresc și pe mai departe.
Faptul că putem asigura un progres
gradual al urbei noastre, se datorează
limitelor sumelor bugetare pe care le
avem la dispoziție, lucru care face să
înaintăm doar în funcție de resursele
de care dispunem ca și administrație
locală, resurse din care trebuie să
acoperim nu doar zona de investiții
directe în modernizare, ci și zonele aferente învățământului, culturii,
sportului, aparatului administrativ,
întocmirii de proiecte și studii etc.
Lucrul cel mai important ca și comunitate este să vedem o evoluție
pozitivă de la an la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul anului 2019,
reușindu-se continuarea strategiei de
dezvoltare a orașului, prin acoperirea atât a cheltuielilor administrative
și de funcționare, cât și identificarea
resurselor pentru proiecte necesare
dezvoltării și urbanizării.
Toate acestea s-au realizat prin implicare și efort, printr-o muncă de
echipă între primar, viceprimar, consilieri locali și aparatul administrativ
al Primăriei, cu sprijinul celorlalte
autorități din oraș.
În toată această perioadă am avut o
deschidere clară față de oricare solicitare a concetățenilor mei, căutând
ca în limita reglementărilor legale să
încercăm să rezolvăm fiecare cerere
a acestora.
De asemenea, subliniez că niciodată politica nu a fost confundată cu
administrația și prin tot ceea ce am
făcut, am căutat să mențin un climat
de liniște și pace în oraș, conlucrând
cu toți factorii locali pentru progresul comunității noastre locale.
Închei prin a mulțumi tuturor
cetățenilor din Sântana și Caporal
Alexa, fiindcă i-am simțit alături
mereu și împreună cu care doresc să
continuăm administarea orașului cât
mai bine și cu rezultate pentru comunitatea noastră locală.
Vă doresc tot binele din lume și un
an prosper în care fiecare să-și îndeplinească propriile năzuințe.

Retrospectiva anului 2019
Anul 2019 a fost din nou un an administrativ bun pentru Sântana: în fiecare lună s-au deschis noi și
noi șantiere, s-au derulat noi și noi lucrări de investiții pentru implementarea proiectelor administrației
locale. Putem afirma că pe tot parcursul anului trecut, la Sântana s-a lucrat la foc continuu! Șantiere
în desfășurare, lucrări în executare, investiții în curs de derulare! Orașul a avut o evoluție pozitivă prin
prisma investițiilor de modernizare puse în practică pe parcursul anului 2019.

Strada Bicazului- asfaltată!

Cea mai mare parte din strada Bicazului a fost asfaltată în anii 2014-2017
în cadrul primei etape a Programului
Național de Dezvoltare Locală, program prin care primăria a reușit să
asfalteze 8,1 km de străzi. Banii nu au
ajuns pentru asfaltarea străzii pe toată
lungimea ei și prin urmare s-a decis
ca tronsoanele aflate la extremități să
fie asfaltate ulterior, lucru realizat în
2019.

Noi trotuare pavate
673 m de trotuar au fost
reabilitați de către firma
consiliului local doar pe
strada Ghioceilor.
După aceasta a fost
refăcută prin pavare
suprafața de 223 mp din
jurul bisericii ortodoxe
de pe strada Rodnei, în
Comlăuș.
Concomitent s-a extins drept cu magazinul Pentrotuarul pe tronsonul ny.

Amenajare parcare pe str.
Ștefan Augustin Doinas, Caporal Alexa

Parcarea este amplasată în zona centrală
a localității și va deservi atât biserica ortodoxă din localitate cât și școala gimnazială. Parcarea are o suprafață de 194 mp
si va asigura 15 locuri de parcare.

Parcarea la
Școala ”Sf. Ana”

În spațiul de parcare, cu o suprafață de
280 mp pavaj, sunt amenajate 24 de locuri
de parcare, perpendicular pe carosabilul
străzii, ﬁecare loc având dimensiunea de
5,00x 2,50 m. De o parte și de alta a străzii sunt amplasate două alveole pentru
oprirea mașinilor, una în suprafață de 63,5
mp, iar cealaltă de 33,3 mp.
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana
Urbarialhaus - proiect câștigat
pe fonduri europene

În data de 02. 07. 2019, la Timișoara,
domnul primar Daniel Tomuța și
domnul Sorin Maxim, directorul
general al ADR Vest, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul
”Restaurarea Urbarialhaus (Casa
Urbarială) și adaptarea ei la nevoile
culturale ale comunității”. Acest nou
proiect este finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020,

axa prioritară 5 – Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural. Proiectul
prevede restaurarea clădirii situate
la intersecția dintre strada Muncii
cu strada Ghioceilor și transformarea acesteia în centru cultural
multifuncțional. Valoarea totală a
proiectului este de 8.710.000 lei..

A început construcția
casei de cultură a orașului

Proiectul a demarat sub
denumirea: „Construire
și dotare centru cultural”.
Clădirea va fi amplasată pe platoul din stânga
primăriei și va fi alcătuită
din trei module :
- Un prim modul P+1,
care grupează sala de
250 locuri, foaier și anexe, depozit mobilier,
cabină tehnică, spațiu
tehnic, oficiu, supantă
foaier.

- Al doilea modul P+1
cuprinde spaţiile cu
activităţi liniștite, sală
de conferințe, spațiu
expoziții, centru de informare, săli activități
(cercuri), birou administrativ, spațiu bibliotecă –
mediatecă, spațiu muzeu
local.
- Al treilea modul P+3 cuprinde nodul de circulație
verticală și grupuri sanitare pentru modulele unu și

Încă un teren de sport
în orașul Sântana

Au demarat lucrările de construire a unui
nou teren de sport, pe
care va putea juca tenis
de camp, volei sau baschet. Terenul va avea o
SÂNTĂNEANUL

suprafata 675 mp din
beton sclivisit si vopsit.
Va ﬁ amplasat lângă
terenul sintetic de pe
strada Dunării și va ﬁ

doi dar are și rolul de a articula primele două module
ca element „balama”.
Suprafața construită
este de 1.219 mp, iar durata de execuție va fi de
2 ani.
Construcția clădirii va
costa 4.228.235,92 lei
cu TVA si este finanțată
de Compania Națională
de Investiții. Primăria Orașului Sântana
va suporta doar costurile branșamentelor,
care sunt estimate la
30.762,61 lei cu TVA,
iar după finalizarea constructiei, costurile cu
amenajarea terenului.
imprejmuit cu un gard
cu înăltimea de 6 m..
Terenul va beneﬁcia
de o ins-talație de iluminat pentru nocturnă.
În exteriorul terenului
vor ﬁ amenajate alei
pietonale, o parcare și
spații verzi.
Investiția are o valoare totală de 421.053,74
lei cu TVA, din care

232.925,00 lei cu TVA
ﬁnanțare din fonduri
UE și 188.128,74 lei cu
TVA contribuția Primăriei
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Retrospectiva anului 2019
Proiectele europene-un obiectiv al
administrației publice locale

”Improve cross-border cooperation between public institutions
of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz”

În data de 20.03.2019, ora 11:00, a
avut loc primul eveniment din cadrul
proiectului ”Improve cross-border cooperation between public institutions
of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz”. Evenimentul a constat într-o conferință de
presă de deschidere și a fost organizată
de către liderul de proiect, Oraș Nădlac. În cadrul evenimentului s-a făcut
o scurtă prezentare a proiectului și au
fost prezentați partenerii.
Fiecare din cei patru reprezentanți le-

gali ai instituțiilor partenere au vorbit
despre principalele rezultate așteptate
ale proiectului și au făcut o scurtă descriere a localităților.
Cele patru instituții publice își vor intensifica implicarea în activități comune în domeniile administrativ, cultural
și sportiv, prin investiții în reparații
și achiziții de echipamente de înaltă
performanță, care vor fi utilizate în
toate activitățile și întâlnirile viitoare.
Evenimentul s-a încheiat cu o masă,
într-o atmosferă destinsă, alături de
partenerii proiectului.

În data de 15.04.2019 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul ”Amenajare piste de biciclete în Orașul Santana” cod SMIS
120963, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe Planurile de Mobilitate
Urbană Durabilă.
Traseul propus pentru pistele de biciclete are o lungime totală de 7,478
km amplast în interiorul orașului, cu
rol în asigurarea legăturii locuitorilor
la obiectivele importante (școli, piețe,
agenți economici, gară etc.).
Străzile propuse pentru amenajare

sunt: str. Bradului, str. Ghioceilor, str.
Horia, str. Mihai Viteazu, str. Muncii
și str. Rodnei.
Tronsoanele de pistă de biciclete proiectate vor fi prevăzute ca și dotare cu
sistem bike-sharing. Bike-sharing( 90
biciclete și stații de parcare) este un
sistem public de închirieri de biciclete pentru scurtă durată. Face parte din
sistemul public de transport și ajută la
îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populație: îmbunătățirea traficului, creșterea calitații serviciilor sociale.
Conform Contractului de Finanțare,
perioada de implementare a proiectului este de 49 de luni, respectiv perioada 01.12.2016 - 31.12.2020.
Valoarea totală a proiectului este de
7.582.944, 00 lei.

Luni, 10. 06. 2019, la Timișoara,
domnul primar Daniel Tomuța și
domnul Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul
”Creșterea eficienței energetice la clădirile rezidențiale în orașul Sântana
județul Arad”, proiect depus în cadrul
Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3.
Prin acest proiect, vor fi reabilitate
și modernizate blocurile B1 și B2 din
centrul orașului Santana, str. Mihai
Viteazul. Valoarea totală a proiectului
este 2.341.558, 55 lei.
Primăria continuă astfel strategia

de dezvoltarea a orașului, folosindu-se ori de câte ori este posibil de
oportunitățile de finanțare oferită de
către Uniunea Europeană sau de către
guvernul României. În momentul de
față alte cinci proiecte sunt în implementare și peste 10 proiecte se află în
diferite stadii de aplicare. Indiferent că
este vorba despre construcția pistei de
biciclete, de construcția casei de cultură, a sălii de sport de la Comlăuș sau de
reabilitarea monumentului istoric Urbarial Haus, toate aceste proiecte sunt
importante pentru comunitate.
La urma urmei, orice ban adus în
oraș este bine venit.

”Amenajare
piste de biciclete
în Sântana”
fonduri europene

Proiect reabilitare blocuri- fonduri europene
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Dotare din
fonduri europene
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La ora bilanțului: Realizările
judo-ului din orașul Sântana
în anul 2019

Implementarea proiectului transfrontalier în care sunt implicate primăriile din
localitățile Sântana-Nădlac-Elek-Doboz a
ajuns în faza de dotare cu echipament de sonorizare a căminului cultural din Satul Nou.
Valoarea echipamentelor se ridică
la suma de 133.228 lei.

Trotuare amenajate

lună.
A fost turnată o suprafață de 778 metri pătrați la Caporal Alexa
-trotuar și aleea principală din cimitir.
S-a trecut și la amenajare trotuare pe străzile Banatului -42mp,
Căprioarei -colț cu BiReabilitarea trotuare- cazului -219 mp și
lor a continuat lună de Garoﬁței -371 mp.

Iată doar câteva locuri unde s-au reparat trotuare.
Astfel de reparații au avut loc însă
la foc continuu, lună de lună, atunci
când vremea a permis.
Oituz 79 colt cu Trandafirilor – 79
mp din care 8 mp sunt cu armătură
metalică
Trecere de pietoni Oituz-Trandafirilor – 46 mp
Oituz 77 – 11 mp
Trandafirilor 78 colț cu Oituz – 13
mp (5 mp)
Păcii 78- 80 – 64 mp (8 mp)

Reparații
la acoperișul
sălii de judo

Câmpului 91 – 25 mp
Câmpului 128-130 – 23 mp (8 mp)
Trecere de pietoni Bicazului-Câmpului – 39 Mp
C. D. Gherea 51 – 24 mp (8 mp)
Total – 326 mp.
S-a intervenit pe stada Ghioceilor
colț cu Bistriței -75,6 mp; pe strada Păcii, în jurul dispensarului din
Comlăuș -60,6 mp, și s-a lucrat la
refacerea trotuarului pe strada I. L.
Caragiale pe o lungime de aproximativ 150 mp.

suri.
Începând din anul 2018 antrenamentele se desfășoară în sala fostului cinematograf, pe care primăria,
în funcție de fondurile existente, a
Cu toții cunoaștem rezultatele
început să îl transforme într-o adeexcep-ționale ale sportivilor secției
vărată sală de antrenament.
de judo a clubului Unirea Sântana.
Anul trecut, firma de construcții
Primăria orașului depune tot efor- a consiliului local, a refăcut întreg
tul pentru asigurarea condițiilor de acoperișul, urmând să se efectueze
antrenament și participare la concur- și renovarea interiorului.

Așa cum ne-au obișnuit, judokanii de la Clubul
Sportiv Unirea Sântana fac cinste orașului, atât in
țară, cât și în afara ei, prin frumoasele rezultate
obținute la toate competițiile sportive la care au
participat și de la care au revenit, de fiecare dată,
cu multe medalii. Dar cum bine se știe, în spatele
acestor rezultate sunt multe ore de muncă și multe
sacrificii din partea lor si bineînțeles a antrenorului Sebastian Rus! Toate acestea au fost posibile
și datorită susținerii financiare a Consiliului local
al Orașului Sântana, a domnului primar Daniel
Tomuța și nu în ultimul rând a sponsorilor care au
crezut și investit în ei. În semn de mulțumire și respect pentru susținerea lor, dar și a dumneavoastră,
cei care le-ați fost alături pe parcursul întregului
an, urmărindu-le evoluția, vă prezentăm RAPORTUL DE ACTIVITATE, pentru anul 2019:
CANTONAMENT BĂILE HERCULANE - 18 SPORTIVI
OPEN INTERNAȚIONAL ZAGREB CROAȚIA - 2 MEDALII: Paven Amelia, Sirb Cristian
CONCURS INTERNAȚIONAL DROBETA TURNU SEVERIN - 5 MEDALII: Paven Amelia, Giurgiu Ionut,
Bite Robert, Cotu Catalin, Dobra Claudiu
STAGIU DE PREGĂTIRE ORADEA - 8 SPORTIVI
TURNEU INTERNAȚIONAL UNGARIA NAGYKO - 8
MEDALII ȘI LOC 1 PE CLUBURI: Cotu Miruna, Sirb
Cristian, Gaman Raul, Paven Amelia, Bite Robert,
Dobra Claudiu, Tuduce Ana-Maria, Margarit Roxana
CUPA GLISANDO TIMIȘOARA - 9 MEDALII: Cotu
Miruna, Bite Antonia, Pop Ariana, Sirb Cristian,
Paven Amelia, Bite Robert, Patricia Margarit,
Bradean Raul, Gloria Brancovan
FINALA
CAMPIONAT NAȚIONAL U14 ȘI U16 SATU MARE - 3
MEDALII: Tuduce Ana-Maria, Dobra Claudiu, Margarit Roxana
ORGANIZARE CONCURS INTERNAȚIONAL 350
SPORTIVI CUPA PRIMĂVERII
SÂNTANA LOC 2 PE CLUBURI ȘI 11 MEDALII INDIVIDUALE: Bite Antonia, Cotu Miruna, Pop Ariana,
Paven Amelia, Sirb Cristian, Gaman Raul, Brancovan Gloria, Margarit Roxana, Bite Robert, Cotu
Catalin, Bradean Raul
CONCURS INTERNAȚIONAL GYOMAENDRODI UNGARIA - 6 MEDALII LOC 3 PE CLUBURI: Paven Amelia, Raul Gaman, Brancovan Gloria, Bite Robert,
Tuduce Ana-Maria, Giurgiu Ionut
OPEN INTERNAȚIONAL SLOVACIA RIMAVSKA SOBOTA - 8 MEDALII LOC 5 PE CLUBURI: Paven Amelia,
Cotu Miruna, Tuduce Ana-Maria, Dobra Claudiu,
Sirb Cristian, Bite Robert, Gaman Raul, Margarit
Roxana
CANTONAMENT PREGATIRE CARDIO PLAJA GHIOROC
CONCURS INTERNAȚIONAL+ STAGIU UNGARIA TUR-

KEVE - 5 MEDALII: Rus Yasmina, Brancovan Gloria, Paven
Amelia, Cotu Miruna, Bradean Raul
CAMPIONAT NAȚIONAL U13 ȘI U15 TIMIȘOARA - 4
MEDALII: Gaman Raul,Paven Amelia, Dobra Claudiu, Margarit Roxana
CUPA EUROPEANĂ U 15 GYOR UNGARIA: Dobra
Claudiu
STAGIU DE PREGĂTIRE EJU POREC CROAȚIA ÎMPREUNĂ CU LOTURILE NAȚIONALE
CAMPIONATUL BALCANIC U 15 MACEDONIA
SKOPJE CALIFICAȚI 2 SPORTIVI
CAMPIONAT BALCANIC U 13 TIMIȘOARA CALIFICATĂ PAVEN AMELIA
STAGIU DE PREGĂTIRE SERBIA
STAGIU
DE PREGĂTIRE UNGARIA DOBOSZ
CANTONAMENT MANGALIA CONSTANȚA
EUROPEAN CLUB CUP U13-U15 FEMININ
TIMIȘOARA: Margarit Roxana, Tuduce Ana-Maria,
Paven Amelia
CUPA PHEONYX TIMIȘOARA: Paven Amelia, Bite
Robert, Dobra Claudiu, Margarit Roxana, Gaman
Raul, Tuduce Ana-Maria
STAGIU DE PREGĂTIRE CU ECHIPA DE FETE U 13U15 PENTRU EUROPEAN CLUB CUP TIMIȘOARA
TURNEU INTERNAȚIONAL CIS-GAZ TÂRGU MUREȘ
- 7 MEDALII: Rus Yasmina, Cotu Miruna, Sirb Cristian, Paven Amelia, Bite Antonia, Dobra Claudiu,
Margarit Roxana STAGIU DE PREGĂTIRE POIANA BRAȘOV CU ECHIPA DE FETE PENTRU EUROPEAN
CLUB CUP
EUROPEAN CLUB CUP U13-U15 ETAPA FINALĂ 4
ȚĂRI CALIFICATE: Loc I Romania: Paven Amelia, Tuduce Ana-Maria, Margarit Roxana
OPEN INTERNAȚIONAL BREMEN GERMANIA 15
TARI 2000 SPORTIVI 4 MEDALII: Gama Raul U15,
Paven Amelia U13, Dobra Claudiu U15, Paven
Amelia U15
MUNCA SI DEVOTAMENTUL au un rol esențial în
obținerea acestor rezultate, de aceea și în acest an,
sportivii judoka au început munca foarte devreme,
mai precis în data de 05.01.2020, prin Stagiul de
pregătire desfășurat la Moneasa, cu participarea a
trei țări: ROMâNIA, UNGARIA și SERBIA. Stagiul a
fost coordonat de antrenorul clubului sportiv Unirea Sântana -SEBASTIN RUS, alături de care, „micii
judoka” îți doresc să obțină și în acest an, cele mai
bune rezultate.
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana
Noi lucrări extindere canalizare

Prima parte a sistemului de canalizare, inclusiv stația de epurare veche
au fost construite între anii 1982 și
1985. Avea aproape 8 km lungime și
deservea 136 de abonați. Între anii
2013-2015, în cadrul unui proiect
european, rețeaua de canalizare s-a
modernizat și s-a extins pe o lungime de 49 km, acoperind 80% din
lungimea străzilor orașului. În anii
următori, din fondurile bugetului local s-au executat extinderi succesive

pe străzile Micșunelelor, Libertății,
Bicazului și 1 Decembrie. Anul trecut au fost în curs de finalizare lucrările pe străzile M. Sadoveanul, Ciocărliei și Lacul Roșu.
Au mai rămas puține străzi sau
tronsoane de străzi care nu au încă
sistem de evacuare a apelor uzate,
însă primăria orașului îi asigură pe
cetățeni că proiectul de extindere a
canalizării va continua pe toate străzile.

Asfaltare străzi
în Caporal Alexa!

aﬂat la Sud de DJ792C,
cu lungimea de 610 m.
Dimensiunile drumului la ﬁnalul lucrării vor
ﬁ de: 5.00 m lățimea carosabilului și 0.50 m
lățimea acostamentelor.
Grosimea stratului de
asfalt va ﬁ de minim 6
cm.
Prima stradă în curs de
În cadrul aceluiași promodernizare a fost str. iect vor ﬁ reproﬁlate
Vasile Goldiș, tronsonul șanțurile și vor ﬁ mon-
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Canalizare
strada C.D.Gherea

A demarat proiectul
”Extindere colectoare
menajere oraș Sântana
pe str.C.D.Gherea, judeţul Arad”
cuprinde:
- Extindere colectoare menajere principale
– 560,00 ml,
- Extindere colectoare menajere secundare
– 135,00 ml,
- Racorduri menajere
la imobilele existente –
45 bucăți.
Colectoarele menajere se vor executa din
ţeavă mufată cu garnitură de cauciuc din
PVC SN4
barele având o lungime de (5,00 - 6,00) m,

cu diametre de de 250
mm și de 200 mm.
Căminele de vizitare
sunt prevăzute din tuburi de beton circulare Dn 1000mm acoperite cu plăci din beton
armat cu capac şi ramă
din fontă carosabile cu
6 goluri pentru ventilarea canalizării.
Subtraversările străzilor asfaltate se vor executa prin forare orizontală, ţeava de canalizare
se va monta într-un tub
de protecţie din PVC,
iar la cele două capete
ale subtraversării se vor
amplasa cămine.

Dispensarul din Comlăuș
a fost renovat

tate 4 podețe pentru preluarea apelor meteorice
care cauzează frecvent
probleme.
Lucrările vor ﬁ reluate
anul acesta.

Noi investiții în școli și grădinițe

Echipa de constructori a consiliului local
a reparat acoperișul
grădiniței din Caporal
Alexa.
S-au schimbat leațurile, iar vechea învelitoare din plăci bituminoase a fost înlocuită
cu țiglă.
Totodată au început
lucrările de reabilitare
a corpului de clădire
de pe str. Ghioceilor nr.
29-31.
La exterior s-au consolidat fundațiile, pereții
și șarpanta clădirii, înlo-
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La interior s-a trecut
la înlocuirea pardoselii
existente, refacere finisaje, recompartimentare
săli de clasă și grupuri
sanitare pentru a corespunde standardelor
actuale, proiectul cucuirea țiglei, reabilitarea
prinzând și schimbarea
termică, refacerea finisistemului de încălzire
sajelor, refacerea trotuarului exterior, înlocuirea (sobe) cu un sistem pe
tâmplariei degradate și bază de centrală termică
construirea unei rampe și calorifere.
pentru accesul persoa- Valoarea proiectului
este de 1.603. 253,00 lei
nelor cu dizabilități.

Grupul sanitar de
la dispensarul din
Comlăuș a fost modernizat.
Printre lucrările făcute
se numără: recompartimentarea, schimbarea
instalației de alimentare cu apă, racordarea a ușilor și a geamurila canalizare, înlocui- lor, placare cu gresie și
rea obiectelor sanitare, faianță, zugrăveală.

Sală de sport la școala din Comlăuș

Au început și avansat mult lucrările de construcție a sălii de sport de
la Școala Gimnazială Comlăuș, clădirea de pe str. T. Vladimirescu. În
prezent se montează structura metalică, iar în paralel se lucrează la
anveloparea cu polistiren de 10 cm
grosime, a construcției școlare existente. În cadrul aceluiași proiect sunt
prevăzute:
- modernizarea grupurilor sanitare,
- montarea a 3 țâșnitori cu jet ascendent pe holul școlii
- amenajarea depozitării pentru lapte și corn
- amenajarea unu grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, dotat cu

SÂNTĂNEANUL
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1 lavoar si 1 wc,
- amenajarea unui cabinet medical.
Clădirea școlii va ﬁ legată de sala
de sport printr-un coridor. Aceasta
va avea urmatoarele functiuni: sală
de sport cu o suprafață de joc de 663
mp dotată cu gradene, grupuri sanitare, depozitări, vestiare și hol, în
care vor ﬁ amplasate 3 țâșnitori.
Costul total al proiectului este de
3.451.789,45 lei cu TVA, din care
2.588.085 lei din fonduri asigurate
de M.D.R.A.P. și 863.794,75 lei din
bugetul local al orașului Sântana.
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana
Retrospectiva anului 2019
Extindere parcare pe str. Ion Creangă
S-au realizat ample acțiuni de
Prin extinderea parcării de pe str. Ion
curățenie și amenajare spații verzi Creangă,
care deservește Biserica Orto-

stradale din orasul Sântana și satul
Caporal Alexa. Aceste operațiuni
au avut ca scop, estetizarea și
întreținerea arborilor tineri precum
și eliminarea riscurilor pe care le
pot reprezenta copacii înalti sau
putrezi care în caz de furtună sau
vreme nefavorabilă pot crea daune
materiale. Au fost toaletați și arborii ale căror crengi obturau iluminatul stradal. Primăria Orașului va
continua această campanie și în anii
Primăria Orașului Sântana a efec- următori, reducând astfel numărul
tuat operațiuni de toaletare a peste arborilor care pot reprezenta un
350 de arbori aflați pe domeniul pu- pericol pentru cetățeni, imobilele și
blic, în parcuri și pe aliniamentele bunurile acestora.

Cu ocazia lucrărilor de ecologizare
a orașului s-a procedat la curățarea
unor zone vaste din oraș, dar și din
zonele limitrofe, ajungându-se și
la dezafectarea gropii neautorizate de gunoi din spatele stadionului

Au fost derulate acțiuni de
curățenie în cimitire, în zona gării,
în parcuri și pe drumurile județene.
Doar când s-a salubrizat terenul
agricol de pe marginea drumului
județean 792C, Sântana-Caporal
Alexa, situat în prima curbă după
barieră au fost ridicate și transportate 8 remorci de gunoaie.

doxă din Satul Nou, s-au creat noi locuri
de parcare, dar va ﬁ amenajat și accesul
la intrarea în parcul de lângă biserică, în
care este amenajat un loc de joacă pentru
copii. Este prevăzută și amplasarea a două
treceri de pietoni pentru a crește nivelul de
siguranță pentru locuitori și copii.

Amenajare parcare
pe str. Rozelor”

Noua grădiniță de pe str. Rozelor beneﬁciază de o parcare cu o suprafață de 311 mp si
23 locuri de parcare. Proiectul a cuprins și un
acces pietonal la intrarea în curtea grădiniței.
De aceasta parcare va beneﬁcia atât Biserica Penticostală aﬂată peste drum, cât și spitalul din apropiere.

orășenesc.
Totodată, la Caporal Alexa groapa de
moloz a fost curățată și nivelată. Pe o
porțiune a drumului a fost săpat un șanț
pentru dirijarea către spațiul destinat Parcarea cu o suprafață de 524 mp va ﬁ
amplasată pe ambele părti ale străzii 1 Depentru depozitarea molozului.
cembrie, și va deservi școala gimnazială și
grădinița din Comlăuș. Sunt asigurate 28 de
locuri de parcare în fața școlii și va ﬁ refăcut
accesul spre scoală.
În fața grădiniței vor ﬁ amenajate 6 locuri de
parcare, dar și un mic spațiu verde cu bănci.

Amenajare parcare
pe str. 1 Decembrie

Parcare amenajată
la grădinița nouă

Gospodăria comunală a participat
mai multe zile cu oameni și utilaje la
salubrizarea DJ 791 către Zimand, a DJ
792C către Curtici și a drumului către
Caporal Alexa.
Am fi putut să ne eschivăm de la aceste acțiuni de curățenie pentru că drumurile județene nu sunt în administrarea orașului Sântana, însă respectul
pentru cetățean și pentru imaginea
orașului merită acest efort.
Pe întreg teritoriul orașului s-au
desfășurat acțiuni de dezinsecție
împotriva muștelor, căpușelor și a
țânțarilor. Insecticidul a fost pulverizat
prin termonebulizare, cu ajutorul unui
echipament specific.

Infrastructura trebuie
să țină pasul cu un oraș
în dezvoltare. La Sântana acest lucru se întâmplă de ceva ani buni. În
ultimii opt ani au fost
asfaltațe străzile pe o
lungime de 46 de km și
a fost introdusă rețeaua
de canalizare pe 54 de
km, ceea ce nu în multe
orașe ale țării s-a reușit.
Creșterea numărului de
mașini necesită nu numai străzi asfaltate ci și

parcări. În ultimii ani
s-au construit câteva
parcări frumoase din
pavele, cum sunt cele
de la liceul tehnologic,
EKR, parcul Katharina
Ackermann, biserica
penticostală Filadelfia,
bisericile din Caporal Alexa și Sântana,
precum și câteva pietruite, pentru ca până
la modernizarea acestora să poată deservi
accesul cetățenilor la

instituțiile publice. Una
dintre aceste parcări a
fost amenajată recent
la grădinița construită
în urmă cu doi ani pe
strada Rozelor. Tot cu
piatră a fost refăcută și
parcarea de la școala
din Comlăuș, deteriorate în urma lucrărilor
de canalizare de anul
trecut.
Primăria are în vedere
construirea unor parcări moderne la toate
școlile și grădinițele din
oraș, inclusiv modernizarea zonei centrale,
însă obiectivul prioritar
al administrației locale
rămâne finalizarea marilor proiecte de infrastructură, asfaltare și
canalizare.
SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii Decembrie 2019

PETREA NICOLAE FLORENTIN și KAPCSOS HAJNALKA
MAILAT CLAUDIU şi DOROȚ IOANA MONICA
IOANOVICI MANUEL şi DOROȚ ADRIANA RAMONA
RUS SAMUEL OTNIEL și MIHELE ALISEA ANA MARIA
CRIȘAN ALEXANDRU TIBERIU și GOODY SUSANA
HARABULĂ MARIUS și COSTEA DIANA ADNANA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi
cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

COMEMORĂRI
MARIȘ VALERIA
RUCH FRANCISC
BOLOȘ IULIANA
BOTNAR PALAGHIA

GIURGIU FELICIAN
COLOMPAR MARIA
LUPAS ELENA
NEAG DUMITRU
ALB IOAN

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

Pentru probleme legate de
distribuția apei potabile și
de canalizare vă rugăm să
vă adresați către
Uzina de Apă Sântana:
0257 - 462138
sau Compania de Apă:
0372-782686
Pentru probleme în alimentarea cu energie electrică și avarii curent:

Enel Distribuţie Banat
0257-929
Pentru probleme la gaz
E-ON Gaz
0800 800 928
Pentru becuri stradale arse
Primărie
0357-100 074
Pompieri 112
sau Primărie 0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078

În atenția cetățenilor

Începând cu data de deșeuri este la sediul Primă17.01.2020, veți avea posibi- riei Orașului Sântana, str.
litatea predării echipamen- Muncii, nr. 120A.
telor de iluminat festiv ieșite
Persoana de contact,
din uz constând în: instalații
domnul Blidar Laurențiu
extensibile, perdele lumiTel. 0733.037/830.
noase, tuburi luminoase,
Fii responsabil, reciclează!
ghirlande, plase extensibile,
Primăria
instalații de brad, etc.
Orașului Sântana
Locul predării acestor
SÂNTĂNEANUL
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În atenția cetățenilor- 50 de ani de căsătorie
soţie care aniversează 50 de
ani de căsătorie în cursul
anului 2020.
În acest sens, rugăm cetăţenii care aniversează 50 de
ani de căsătorie ca până în
luna iunie 2020 să ia legătura cu consilierii din cadrul
Compartimentului Cabinet
Cu ocazia “Zilelor Orașului Primar (clădirea primăriSântana”, primăria orașului ei, etajul 1) sau telefonic la
dorește să facă o surpriză numărul 0357-100-074 și să
frumoasă perechilor soţ- prezinte actele de indenti-

tate ale ambilor membri și
certificatul de căsătorie.
Venim cu această rugăminte deoarece primăria
orașului nostru nu deţine
informaţii complete, inclusiv despre persoanele care
s-au căsătorit în alte localităţi și care acum au domiciliul stabil în Sântana.
Primăria
Orașului Sântana

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM
GARANTAT SI ALOCAȚIE
PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Vă informăm că în săptămâna 20-25 ianuarie 2020 va începe distribuirea primei
tranșe cu produse de igienă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019-2021.
Fiecare titular al dosarului de prestatii sociale aflat în plată în luna ianuarie 2020
este rugat să se prezinte cu actul de identitate la sediul Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență Sântana str.Muncii nr
88, locație unde sunt depozitate aceste pachete, în vederea ridicării acestora, potrivit
borderourilor de distribuire.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr 784/2018
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului
operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate –POAD, beneficiarii acestor produse sunt cele mai defavorizate persoane,

respectiv cei cărora le este stabilit prin dispozitie scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, acordat in baza Legii nr
416/2001, respectiv familiilor beneficiare
de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr 277/2010, precum și
persoanelor aflate temporar în situații critice de viață, stabilite prin dispoziție scrisă a
primarului- acestei categorii atribuindu-se
un pachetde produse numai în cazul în care
vor exista stocuri de produsedupă epuizarea distribuirii la categoriile anterior precizate.
Precizăm că în cadrul acestui program
operațional POAD 2019-2021 vor fi distribuite în total 4 tranșe de pachete conținând
produse de igienă, respectiv alte 6 tranșe ce
vor conține produse alimentare.
Direcția de Asistența Socială
le pot fi achitate la ghișeul
instituției și cu cardul banPotrivit art. 491 alin. (1)- de plată, care vor fi publica- car, prin terminalul POS,
(2) din Legea nr. 227/2015 te prin anunț colectiv pe pa- facilitate care elimină neprivind Codul fiscal, cu gina de internet a Primăriei voia de numerar și pentru
modificările și completări- Sântana și pot fi consultate care nu se percepe comision
le ulterioare, impozitele si și obținute în cadrul Servi- bancar.
taxele locale precum și li- ciului impozite și taxe.
Persoanele fizice sau permitele amenzilor care se fac Pentru plata cu anticipație
soanele fizice autorizate
venit la bugetul local, s-au a impozitelor pe clădiri, teindexat pentru anul 2020, ren sau mijloace de trans- care dețin card bancar pot
cu rata inflației, respectiv port, datorat pentru întregul opta și pentru plata online
4.6%, nivel comunicat de an de către contribuabili, prin intermediul portalului
către Institutul Național de până la data de 31 martie www.ghișeul.ro, sistem pus
Statistică, care se regăsește a anului în curs se acordă la dispoziția contribuabilipe site-ului oficial al Minis- o bonificaţie de 8 % pen- lor pentru a economisi timterului Dezvoltării Regio- tru persoane fizice și 2.5% pul alocat plății impozitelor
nale, Administrației Publice pentru persoane juridice,
și taxelor la ghiseu. Nici
bonificație stabilită prin hoși Fondurilor Europene.
pentru acest sistem de plaCuantumul sumelor dato- tărâre a consiliului local.
ta nu se percepe comision
Vă mulțumim
rate va fi adus la cunoștința
bancar.
pentru înțelegere .
dumneavoastră prin decizie
Serviciul impozite și taxe
de impunere și înștiințare Impozitele și taxele locala intrarea în fostul lemnelor și a cereaÎncepând de
lelor.
CAP Comlăuș.
duminică
Primăria
Reamintim că de26 ianuarie
Orașului
se redeschide piața ocamdată este perSântana
de cereale situată misă doar vânzarea

Vă aducem la cunoștință

Se deschide
piața de
cereale
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Din activitatea
Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
17.12.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe strada Ștefan Augustin Doinaș, UAT
Sântana, sat Caporal Alexa”;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Amenajare parcare
strada 1 Decembrie, Oraș Sântana”;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Extindere parcare
pe strada Ion Creangă, Oraș Sântana”;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Amenajare parcare
pe strada Rozelor, Oraș Sântana”;
5.Proiect de hotărâre privind privind
acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului Sântana în Adunarea Generală a
Asociaţilor pentru modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad;
6.Proiect de hotărâre privind acordarea
unui mandat reprezentantului Orașului
Sântana în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea
aprobării modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – act adițional
la contractul nr. 704/02.12.2019;
7.Proiect de hotărâre privind înființarea

IANUARIE 2020

Serviciului Voluntar Pentru Situații de
Urgență de categoria V3 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
a Serviciului Voluntar Pentru Situații de
Urgență de categoria V3;
8.Proiect de hotârâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte
taxe asimilate acestora, precum și amenzile
aplicabile în anul fiscal 2020;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării Serviciului
de Salubritate Stradală;
10.Proiect de hotărâre privind înființarea
Serviciului de Salubritate Stradală;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea
strategiei locale cu privire la dezvoltarea
și funcționarea pe termen mediu și lung a
Serviciului de Salubrizare;
12.Proiect de hotărâre privind regulamentul propriu de organizare și funcționareprezentat strict pentru activitățile de colectare și transport- al Serviciului Public
de Salubrizare al ”Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de
personal al aparatului de specialitate pentru anul 2019;
14.Proiect de hotârâre privind instituirea
taxei speciale de salubrizare și aprobarea
cuantumului pentru perioada 01.01.202031.12.2020;
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință de îndată, în data de
30.12.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
•Proiect de hotârâre privind rectificarea
bugetului local al Orașului Sântana pentru
anul 2019;
Întocmit, Anca Butar

Facilități fiscale

Pentru categoriile de persoane care beneﬁciază de
facilități ﬁscale, pentru persoanele cu handicap grav
sau accentuat şi persoanele
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în
care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane
cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în
gradul I de invaliditate, scutirea acordată pentru clădirea
folosită ca domiciliu, pentru
terenul aferent clădirii de
domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea

contribuabilului, se aplică
începând cu data de 1 a lunii
următoare celei în care persoana depune documentele
justiﬁcative.
Pentru celelalte categorii
de persoane care beneﬁciază
de facilitati ﬁscale, scutirea
se aplică începând cu data de
1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justiﬁcative
şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate
ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie,
inclusiv.
Serviciul impozite si taxe

Primăria Orașului Sântana
dorește să promoveze cât mai
mult dezvoltarea tinerilor
prin sport și cultură. În acest
sens, primăria împreună cu
C.S Unirea Sântana invită
toți tinerii interesați de sport
să se înscrie la una din disciplinele sportive din cadrul
clubului sportiv al orașului
Sântana.
Cei care doresc să practice judo, handbal sau fotbal
pot lua legătura cu doamna Angela Giurgiu, telefon:
0745304309.
Pentru secțiunea de dans
popular, din cadrul ansamblului ,,Busuiocul” Sânta-

na, se poate lua legătura cu
doamna Rozalia Pașca, inspector cultural în cadrul primăriei orașului. Pentru elevii
din Caporal Alexa, cursurile de dans popular se vor
desfășura la școala gimnazială ,,Ștefan Augustin Doinaș”,
instructor Mircea Belean și
coordonator Rozalia Pașca.
Cei care doresc să învețe un
instrument muzical și să facă
parte din fanfara orașului
pot lua legătura cu domnul
profesor Dan Miculiț, telefon: 0740018469.

Activități sportive și culturale
dedicate tinerilor

Primăria
Orașului Sântana

Îmbogățirea Tradiției Sântănene prin Formare Profesională Europeană
Învățământul românesc a cunoscut
în ultima perioadă o serie de reforme. Schimbările majore au avut loc
în învățământul profesional și se vor
continua în învățământul tehnic liceal.
Pâna la 25 ani elevul schimbă cel puțin
6 locuri de muncă. În Raportul Directoratului General pentru Educație
și Cultură, privind Implementarea
planului de acțiune Educație și formare 2010 – 2030, se subliniază faptul că
,,Un mediu educativ mai deschis necesită o nouă arhitectură școlară, inclusiv un curriculum transdisciplinar
și noi strategii și competențe centrate
pe elev”, care includ în mod esențial

adaptarea elevului la ritmul tehnologiilor.
La Liceul Tehnologic Stefan Hell
Santana in acest an s-a implementat
Proiectul Erasmus + 2018-1-RO01KA102-048146, Îmbogățirea Tradiției
Sântănene prin Formare Profesională
Europeană, cu finanțare europeană.
Prin fluxul 3 un numar de 14 elevi
de la școala noastra au fost selectati
sa participe la un stagiu de formare
profesională in Marea Britanie, la colegiul internațional Grŵp Llandrillo
Menai din Rhos on Sea, Wales.. Au
fost insoțiți de profesorul Maralescu
Mihai si directorul adjunct, profesoara Honiges Ana, in perioada.
Proiectul cuprinde dezvoltare personală, profesională și socială prin
formarea de competenţe (cunoștinţe, abilităţi, atitudini) într-un context
internaţional precum și recunoașterea acestor competenţe (competențe
tehnologice, aprofundarea unor limbi
străine, conștientizarea importanţei
și înţelegerea unor culturi și ţări noi,
dezvoltând astfel sentimentul de apar-

tenenţă la valorile europene și implicarea activă în comunitate).
În urma analizei rezultatelor obţinute la testele de evaluare finale s-a constatat că elevii au reușit în majoritate
să atingă nivelul de competențe cerut
de obiectivele proiectului. Elevii au
dat dovadă de o înţelegere mult mai
bună a noţiunilor tehnice, au avut o
viteză de lucru net superioară la efectuarea pieselor și au operaţionalizat
cu aceste noţiuni introductive tehnice. Am dori să evidențiem progresul
lor în ceea ce privește comunicare interumană, faptul că orele de practică

efectuate au contribuit la dezvoltarea
competețelor profesionale si lingvistice, la creșterea încrederii în propria
persoană și la dezvoltarea abilităților
sociale.
După terminarea stagiului de practică, am remarcat că elevii erau mai
încrezători, mai sociabili, mai volubili
și dispuși să vină cu soluții la diverse probleme apărute, își împărtășeau
situațiile apărute pe parcursul practicii și cum le-au rezolvat, recunoscând
importanța mobilității pentru dezvoltarea lor personală și profesională.
Profesor Mihai Maralescu
SÂNTĂNEANUL
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Concurs de table
Sîmbătă- Duminică
15-16 februarie- ora 14:30

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

Familia Petrică și Valeria Dema mulțumește
brutăriei „Cuptorul vrăjit”,
condusă de doamna Delia Szatmari,
preoților și corului bisericii ortodoxe din Comlăuș,
condus de doamna profesoară Melania Vuin,
care au fost alături la parastasul de șase ani
a defunctului Petru Dema.
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Realizările ansambului folcloric din Sântana
în anul 2019
Pentru ansamblul folcloric ,,Busuiocul” din orașul
Sântana, anul 2019 a fost
unul plin de realizări și de
activități.
Pentru ei, anul 2019 a început cu editarea unui CD
cu artiști laureați ai spectacolului concurs ,,Floricele
din Sântana”, acesta realizare nefiind singura. Primăria
Orașului Sântana împreună
cu doamna Rozalia Pașca
s-au bucurat pentru sărbătorirea ediției a XVIII-a, a
spectacolului concurs care
descoperă și promovează
talentele locale.
Tot odată, anul 2019 a
adus și a doua ediție a festivalului
interjudețean
intitulat ,,Busuioc purtat
la joc” , la care au participat ansambluri din cinci
județe.
Ansamblul ,,Busuiocul”
s-a făcut remarcat prin porturile populare și dans, la
festivalul ,,Viorii cu goarnă” la care au fost invitați și
care s-a desfășurat la Roșia
în județul Bihor, la parada portului popular din 1
Decembrie unde au fost
invitați de către C.C.J.A și

de către C.J.A., precum și la
zilele ,,Administrației Arădene”.
Anul 2019 a fost un an
plin de dezvoltare pentru
ansamblul din orașul Sântana, acesta având parte
de numeroase festivaluri,
concursuri, premii și colaborări. Unul dintre parteneriatele făcute de către
ansamblul folcloric a fost
colaborarea cu ansamblul
,,Șiriana” din Șiria, cu care
au avut atât activități, cât
și vizite comune. Împreună au participat și la un
festival internațional care
s-a desfășurat la Pisek, în
Cehia.

Realizările folclorului sântănean din anul 2019 sunt
nnumeroase, iar pentru
anul 2020 se dorește și mai
mult. Ansamblul ,,Busuiocul” este ansamblul folcloric reprezentativ pentru orașul Sântana, care a
reușit să mențină tradiția și
în zilele de astăzi și atrage
tineretul spre folclor.
Fiecare tânăr care își
dorește să facă parte din
ansamblul folcloric al
orașului este așteptat cu
drag de către doamna coordonatore Rozalia Pașca
și de către membrii ansamblului.

Tradițiile sântănene promovate în Japonia

În anul 2006, am primit
vizita domnului Inagaki Norio, un cercetător japonez,
care studiază la Universitatea din Tokyo, folclorul
și tradiţiile din Balcani. A
venit și în localitatea noastră interesat de tradiţiile din
Comlăuș Sântana. Atunci eu
și soţul meu Ilie Pașca, ajutaţi de Mariana și Ioan Bolovan, am reușit să convingem
câteva perechi de oameni
mai în vârstă, să participe la
filmări, privind dansuri tradiţionale din Comlăuș Sân-
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tana. Din păcate, azi, mulţi
dintre ei nu mai sunt printre
noi. Acele filmări au fost de
mare ajutor, atunci când am
facut un ,,joc din Sântana” și
de asemenea se află în arhiva
Centrului Cultural Judeţean
Arad și implicit al Primăriei
Orașului Santana. În data de
15 ianuarie 2020, acest cercetător a venit din nou, după
14 ani, să vadă dacă în localitatea noastră, se mai păstrează tradiţiile populare. Și
în acest an, am avut norocul
să întâlnesc oameni deose-

biţi, care au înţeles importanţa acestui proiect și ajutată de domnul Pavel Răuţ, am
avut perechi de dansatori,
care să confirme că Sântana
are frumoase tradiţii populare, reprezentate de veterani și
în anul 2020. În acest an am
realizat o filmare și în satul
Caporal Alexa, cu veteranii
tradiţiilor populare, oameni
deosebiţi, care au răspuns cu
drag invitației domnului consilier Lazea Emil, dumnealui
fiind cel care a luat legatura
cu persoanele în etate din localitatea Caporal Alexa.
Atât în numele meu, cât și
al Primăriei Orașului Sântana, vă mulţumim doamnelor și domnilor!
Inspector cultură,
Rozalia Pașca

