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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Acum, la începutul anului 2022, pri-
vind în urmă pot spune că, 2021 a fost 
un an în care orașul Sântana a pro-
gresat, 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  opţiuni-
le exprimate de către cetăţenii noștri 
și raportată la resursele bugetare  ale 
orașului.

Chiar dacă ne-am confruntata cu 
apa-riția pandemiei COVID, care  
încă nu s-a încheiat, pe parcursul 
anului 2021, la fel ca în � ecare 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 urba-
nism cetățenilor noștri, prin inițierea 
unor noi proiecte care să aducă plus 
valoare și să asigure progres, proiecte 
cu � nanțare europeană, prin progra-

me naționale, cu sprijin de la Consi-
liul Județean și din buget local.

Cu alte cuvinte și în anul precedent, 
alături de Consiliul Local și aparatul 
administrativ al Primăriei, s-a reușit 
continuarea programului de moder-
nizare a orașului de așa  manieră încât 
să avem o evoluție  dinamică, cu per-
spective pentru viitor.

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 aco-
perim nu doar zona de investiții direc-
te în modernizare, ci și zonele aferen-
te învățământului, culturii, sportului, 
aparatului administrativ, întocmirii 
de proiecte și studii etc.

Toate realizările anului precedent 
s-au putut pune în practică prin im-
plicare și efort, printr-o muncă de 
echipă între primar, viceprimar, con-
silieri locali și aparatul administrativ 
al Primăriei.

Închei prin a mulțumi tuturor cetățe-
nilor din Sântana și Caporal Alexa, 
� indcă ne-au fost alături și împreună 
dorim să continuăm modernizarea 
cât mai bine și cu rezultate pentru co-
munitatea noastră locală.

Vă doresc tot binele din lume și un 
an 2022 prosper în care � ecare să-și 
îndeplinească propriile năzuințe. 

Primar Daniel Tomuța

Un bilanț pozitiv pentru Sântana Retrospectiva anului 2021
Chiar dacă apariția pandemiei COVID a dat peste cap planurile tutu-

ror, anul 2021 a fost un an administrativ bun pentru Sântana: în � eca-
re lună s-au deschis noi și noi șantiere, s-au derulat noi și noi lucrări 
de investiții pentru implementarea proiectelor administrației locale. Pu-
tem a� rma 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 2021.

Primar 
Daniel Tomuța

Casa de Cultură, în construcție
S-a lucrat zi de zi la 

construcția casei de 
cultură a orașului, o 
investiție așteptată 
de mulți ani de că-
tre sântăneni și care 
prinde contur.

Lună de lună s-a lucrat la 
amenjarea pistelor de biciclete

În anul 2021 a conti-
nuat derularea proiec-
tului European ”Ame-
najare piste de biciclete 
în Orașul Sântana” chiar 
dacă acest lucru a per-
turbat, ocazional, buna 
circulație din oraș. 

E x t i n d e r e  c a n a l i z a r e

Lucrările de extindere a sistemului de 
canalizare al orașului au continuat în 
anul 2021:

A fost fi nalizată extinderea rețelei pe 
str. Nucului, str. Zefi rului - tronson lipsă 
și str. Câmpului - tronson lipsă. Urmează 
str. I. L. Caragiale, str. Zărandului - tron-
son lipsă, str. Ghioceilor - tronson lipsă. 
La fi nal lucrărilor, sistemul de canaliza-

re va fi  extins pe o lungime de 1.182 ml, 
cu 72 racorduri de canalizare la gospo-
dăriile existente și 53 cămine de vizitare.

cu � nanțare europeană, prin progra-

S - a  a s f a l t a t  d r u m u l  j u d e ț e a n
C a p o r a l  A l e x a -  O l a r i

În cursul lunii mai a anului 2021, 
a fost turnat asfaltul pe drumul 
județean care leagă satul Caporal 
Alexa de comuna Olari. Asfaltarea 
acestui tronson a făcut parte dintr-
un proiect mai amplu, prin care se 
vor lega localitățile Caporal Alexa, 
Olari, Șimand și Sânmartin.

Noi parcări auto amenajate în oraș

Au fost fi nalizate lucrările la par-
cările auto de pe străzile Ghiocei-
lor și Tudor Vladimirescu. 
Parcarea  amplasată pe str. Tudor 

Vladimirescu se afl ă în fața școlii 
primare. Parcarea are  13 locuri și 
accesul auto în suprafață de 224.76 
mp.
Parcarea de pe  str. Ghioceilor 

este situată în fața școlii primare 
și deservește școala și viitorul cen-

tru cultural „Casa Urbarială” afl at 
în restaurare. Parcarea are în fi nal 
o suprafață de 381 mp si asigură 
26 locuri de parcare. Au fost pre-
văzute 13 locuri de parcare în fața 
școlii generale și 13 locuri de par-
care în fața Casei Urbariale.  
S-a realizat și lărgirea trotuarului 

și accesele de legătură între tro-
tuar și parcare, amenajarea zonei 
verzi din fața școlii în suprafață de 
233.1 mp și plantarea a 21 de ar-
bori.
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana Retrospectiva anului 2021

Având în vedere tra-
fi cul intens din orașul 
nostru, în cadrul Co-
misiei de Siguranță a 
Circulației  iar ulterior 
în Consiliul Local au 
fost aprobate o serie 
de măsuri în vederea 
creșterii siguranței pi-
etonilor și a celorlalți 
participanți la trafi c. 
Trafi cul a fost regle-

mentat prin următoa-
rele măsuri: 
- Amplasarea de in-

dicatoare cu limita-
rea vitezei și indicarea 
marcajului rezonator 
în zonele unde acesta 

există și suplimentarea 
marcajului rezonator 
cu limitatoare de vite-
ză orizontale
- Amplasarea de tre-

ceri de pietoni cu limi-
tatoare de viteză ori-
zontale și indicatoarele 
aferente pe str. Ghio-
ceilor - zona școlii ge-
nerale, str. Câmpului 
- intersecție cu str. Ro-
zelor și str. Bucegi, str. 
Căprioarei - intersecție 
cu str. Rozelor și str. 
Bucegi, str. Păltinișului, 
str Muncii - în fața 
grădiniței și a Bisericii 
Catolice

- Amplasarea de limi-
tatoare de viteză ori-
zontale pe str. Ghioce-
ilor
- Limitarea vitezei 

maxime admise la 30 
km/h pe str. Ghiocei-
lor, tronson situat între 
str. Căprioarei și str. 
Muncii
- Interzicerea opririi 

și staționării vehicu-
lelor în zona DJ792C/
str. Rodnei, pe toată 
lungimea platformei 
betonate pe care se 
desfășoară piața agro-
alimentară cu excepția 
zilelor de joi și dumi-
nică în intervalul orar 
04:00 - 15:00, inter-
val în care va fi  permi-
să pentru autovehicu-
lele până la 3,5 tone și 
marcarea acesteia prin 
indicatoarele aferente.

Limitatoare de viteză Un nou proiect european- Parcul Europa
Ideea acestui proiect a fost lansată 

pentru prima dată în urmă cu un dece-
niu, însă din cauză că prioritățile buge-
tului local au fost mereu altele, iar din 
exterior nu s-a găsit o sursă de � nanțare, 
proiectul a fost mereu amânat. Între 
timp, ca urmare a diverselor propuneri 
-una venită de la tinerii care își doreau 
un parc pentru skateboard- proiectul a 
suferit mai multe îmbunătățiri. Primă-
ria orașului a reușit să obțină în anul 
2021, de la Uniunea Europeană, banii 
necesari pentru construția parcului. 
Viitoarea zonă de recreere și agrement 
va �  situată pe locul fostei gropi de la 
Boroș, în vecinătatea cartierului pentru 
tineri, și se va întinde pe o suprafață de 
1,5 hectare. Lucrările vor demara la în-
ceputul anului următor și vor dura cel 
mult 12 luni.

Parcul va cuprinde un ansamblu de 
elemente care poate �  încadrat sub ex-
presia „de toate pentru toți”: spații ver-
zi, alei pavate, fântână arteziană, mese 
pentru șah sau table, două terenuri de 
sport pentru tineri și mai puțin tineri, 
structuri și elemente pentru skateboard, 
mese pentru tenis de masă, echipamen-
te pentru gimnastică și � tness, zonă de 

joacă pentru copii, cu leagăne, balan-
soare și trambuline, bănci, arbori și alte 
amenajări. Parcul va avea sistem de ilu-
minat inteligent, zone de wi-�   gratuit, 
sistem de supraveghere video, sistem de 
irigație propriu și va �  dotat cu toalete.

Costul total al acestui proiect este de 
aproape 4,5 milioane de lei fără TVA..

A fost refăcut gardul în 
jurul curții și înălțarea 
lui la 6 m în zona pregă-
tită pentru jocuri spor-
tive, a fost amenajată o 
alee cu lungimea de 165 
mp și un acces auto cu 
pavaj, zona de cursuri în 
aer liber a fost amenaja-
tă cu o terasă cu bănci și 
podea de lemn, în zona 
de joacă au fost ampla-
sate două balansoare și 
un mic castel de lemn cu 

tobogan în jurul cărora 
au fost amplasate 78 mp 
de pavaj cauciucat pen-
tru evitarea producerii 
de accidente, totodată, 
a fost amenajat și un ac-
ces secundar pentru fo-

losirea sălii de sport în-
afara orelor de program. 
Pe timpul verii, elevii se 
vor putea bucura și de 
zone umbrite deoarece 
au fost plantați trei mes-
teceni și trei brazi. 

Amenajarea curții interioare a școlii 
generale de pe strada 

Tudor Vladimirescu Câteva date despre anul 2021

În orașul Sântana, în anul 2021 s-au 
vaccina:

-  luna martie 1010 de persoane
-  aprilie  - 1920 persoane

-  mai - 955 persoane
-  iunie – 296 persoane,

- iulie-  48 persoane
- august – 27 persoane 

-  septembrie – 9 persoane
- octombrie – 182 persoane
-  noiembrie- 252 persoane
- decembrie -  100 persoane

Totalul este de  4.799 de persoane 
vaccinate dintre care atât cetățeni ai 
orașului cât și persoane din localitățile 

și județele învecinate. 
La începutul anului 2022, Orașul 

Sântana se situează în zona galbenă 
de risc epidemiologic. Sfătuim toți 
cetățenii să respecte toate măsurile 
impuse cu privirea la combaterea vi-
rusului Covid19. 

Centrul de vaccinare Sântana

Situația proiectelor în derulare 
2021 

1. Amenajare piste de biciclete. Fi-
nantat prin POR 2014-2020.

2. Realizare locuințe colective soci-
ale pe str. Unirii în Orașul Sântana. 
Amenajare parc Europa în Orașul 
Sântana. Finanțat în cadrul  POR 
2014-2020. 

3. ”Restaurare Urbarialhaus (Casa 
Urbarială) și adaptarea ei la nevoile 
culturale ale comunității. Finanțat în 
cadrul  POR 2014-2020.

4. Reabilitarea, modernizarea și 
e� cientizarea sistemului de ilumi-
nat public în orașul Sântana - LOT 1 
� nanțat prin AFM.

5.  Sistem centralizat de furnizare 
a energiei termice, utilizând ener-
gie geotermala în Orașul Sântana, 
� nanțat prin POIM .

6. Sprijin la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Vest  pentru pregătirea 
de proiecte � națate din perioada de 
programare 2021-2027 pe dome-
niile mobilitate urbana, regenerare 
urbana, centre de agrement /baze  

turistice (tabere școlare), infrastruc-
tură și servicii publice de turism, in-
clusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructura 
rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau  drumuri 
de legătura ”, COD SMIS 146275, re-
spectiv “Creșterea calității vieții în 
orașul Sântana prin investiții în rege-
nerarea urbană a zonei istorice”.

7. Creșterea e� cienței energetice  
și gestionarea inteligentă a energiei 
în clădirile publice cu destinație de 
untități de învățământ Școala “Ștefan 
Augustin Doinaș”, Caporal Alexa 
prin AFM.

8. Construirea Casei de Cultură, 
prin CNI.

9. Reabilitarea și modernizarea 
Școlii Generale “Sfânta Ana”, situată 
pe str. Muncii Nr. 56 .

10. Reabilitare Școală Gimnazia-
lă “Sfânta Ana” situată pe str. Unirii 
Nr.3C prin PNDL.

Compartiment
 Programe Europene Sântana

Activităţi ale S.V.S.U. 
în anul 2021:

- În anul 2021, pe raza unităţii ad-
ministrativ-teritoriale Sântana au 
avut loc 36 evenimente pentru care 
a fost necesară intervenţia S.V.S.U. 
Sântana după cum urmează:

-27 incendii și arderi necontrolate;

- 2 intervenții pentru acordarea de 
asistență persoanelor/animalelor;

- 2 intervenții pentru înlăturarea 
efectelor produse de fenomene me-
teorologice periculoase și alte situații 
de urgență;

-5 accidente rutiere;
S.V.S.U Sântana

Situația vaccinării în anul 2021

În anul 2021 au avut loc 
79 de căsătorii și 126 de decese. 
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana Retrospectiva anului 2021
Proiecte depuse pentru fi nanțare

PROIECT NOU
 ILUMINAT PUBLIC

A fost aprobat proiectul Primăriei 
Orașului Sântana privind moder-
nizarea iluminatului public pe ur-
mătoarele străzi: 

- Sântana: 1 Decembrie, Bicazu-
lui, Bucegi, Câmpului, Căprioarei, 
Gării, Ghioceilor, I.L. Caragiale, M. 

Eminescu, M. Sadoveanu, Muncii, 
Păltinișului, Rodnei, Rozelor, Teiu-
lui;

- Caporal Alexa: Șt. Aug. Doinaș, 
V. Goldiș;

Proiectul a fost depus la 
Administrația Fondului pentru Me-
diu în luna iulie 2020 și este în va-
loare de 1.183.288,73 lei, fără TVA.

S-au scos stâlpii de la intrarea în oraș
Într-o acțiune bazată pe forțe proprii și cu 

sprijin de la una din � rmele de construcții lo-
cale,  în 27 aprilie 2021, au fost scoși stâlpii de 
beton de pe partea dreaptă a DJ 791, Sântana 
- Zimandu Nou, de la întrarea în oraș până la 
fabrica HAI. Folosiți în anii comunismului de 
către fostul CAP Sântana, stâlpii se înclinaseră 
periculos înspre drumul județean, aspect sesi-
zat și de către unii din cetățenii care tranzitau 
frecvent zona. 

Pentru siguranța și liniștea tuturor, primăria a 
procedat la scoaterea acestora și depozitarea în 
incinta fostei stații de epurare.

Noi alei amenajate în cimitire
S-a realizat amenajarea aleii din cimiti-

rul Ortodox Comlăuș. Lucrarea a cuprins 
betonarea celor trei alei principale din ci-
mitir și este efectuată de către parohia din 
Comlăuș cu sprijinul primăriei, al spon-
sorilor și al cetățenilor. 

PROIECT DIGITALIZARE 
STARE CIVILĂ

Primăria Orașului Sântana intenți-
onează să vină în sprijinul cetățenilor 
prin demararea un proiect de di-
gitalizare a serviciului de stare ci-
vilă, urmărind, în primul rând ca, 
prin acesta, să se reducă timpul de 
soluționare a cererilor cetățenilor, 
ca urmare a informatizării � uxuri-
lor de stare civilă, a creșterii nivelu-
lui de comunicare între comunități 
și autorități, constituirea unei arhive 

electronice cu acte de stare civilă, 
etc.

Proiectul “Sistemul Informatic In-
tegrat pentru Emiterea Actelor de 
Stare Civilă” este � nanțat din fonduri 
aferente Programului Operațional 
Competitivitate și este implementat 
de către Ministerul Afacerilor In-
terne în parteneriat cu Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, Autorita-
tea pentru Digitalizarea României 
și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. BIKE Sharing la Sântana

În anul 2021 fost semnat contractul 
pentru achiziția de bike sharing, care 
va cuprinde 90 de biciclete și 8 stații 
care vor fi  amplasate pe traseul piste-
lor de biciclete.
Bicicletele care vor fi  puse spre în-

chiriere sunt cuprinse în proiec-
tul ,,Amenajare piste de biciclete în 
Orașul Sântana”, proiect în cadrul 
căruia Primăria Orașului Sântana are 
o contribuție proprie de 2%. 

Pe lângă stațiile de biciclete, vor fi  
dezvoltate un site web și o aplicație 
pentru smarthphone, pentru a avea 
acces mai rapid în sistem și totoda-
tă pentru a putea închiria bicicletele.
Ne bucurăm că fi rma care a câștigat 

această licitație are o vastă experiență 
în acest domeniu. Au livrat până în 
acest moment, 90.000 de biciclete în 
întreaga lume și au montat 7.000 de 
stații. Bicicletele pe care le vor furni-
za sunt produse în Canada, iar mode-
lul care va fi  folosit și în orașul nos-
tru a fost implementat până în acest 
moment și în marile orașe din Eu-
ropa și din lume, dintre acestea pu-
tând amintinti New York, Chicago, 
Barcelona, Londra, Washington D.C.  
Monaco și Valencia.

Inaugurarea Centrului 
de Permanență din Sântana

Deschiderea cen-
trului a fost un de-
mers complicat, dar 
insistența noastră a 
primit un răspuns po-
zitiv de la autoritățile 
județene și naționale, 
cu toată difi cultatea 
momentelor pe care le 
trăim. Mulțumesc dom-
nului Ionel Bulbuc, 
vicepreședintele Consi-
liului Județean Arad și 
domnului Horia Timiș, 
directorul Direcției de 
Sănătate Publică Arad 

pentru sprijin și cola-
borare. Apreciez impli-
carea și efortul depus 
în acest sens de către 
doamna doctor Ana-
maria Petric și doam-
na Violea Bușta, direc-
tor Asistență Socială 
Sântana, care au reușit 

să coaguleze echi-
pa de medici ce va de-
servi acest centru de 
permanență. Le doresc 
succes în activitate, iar 
sântănenilor multă să-
nătate. 

Primar
 Daniel Tomuța

Sală de sport modernă
 la Comlăuș

Sala de sport Sântana- Comlăuș 
data spre folosință la începutul  anu-
lui școlar 2021-2022 de către Pri-
măria Orașului Sântana deservește 
în mare parte desfășurării lecțiilor 
de educație � zică și sport elevilor 
Școlii Gimnaziale Sântana. Am fost  
plăcut surprinși de măreția și ele-
gantă sălii chiar înainte de a intra, 
parcurgând drumul prin curtea 
care înconjoară sala având plăcerea 
de a admira frumoasa curte ame-
najată cu bănci și tobogane, într-un 
cadru cât mai natural înconjurat 
de  gazon, � ori și plante. Pentru 
siguranța elevilor de nivel primar ( 
cl I-IV) care își desfășoară activita-
tea școlară în incinta, s-a realizat un 
coridor lung care făcea trecerea din 
școala către sala  de sport, iar elevii 
de la gimnaziu au acces pe poar-
tă care duce direct spre sala, astfel 
nu se creează aglomerație în cur-
tea școlii. Odată pășind în interior, 
ești înconjurat de holuri care te duc 
spre vestiarele fetelor și băieților 
cu grupurile sanitare aferente, ast-
fel elevii simțindu-se în intimitatea 

lor, de unde au acces direct spre 
sala grandioasă realizată la stan-
dard de nivel înalt, � ind dotată cu 
aparate de gimnastică, saltele, lăzi, 
trambuline, coșuri de bachet, porți 
de fotbal, handbal, mingi, bănci și 
tribuna  o� cială de unde spectatorii 
și însoțitorii sportivilor pot viziona 
diferite competiții sportive pe echi-
pe și nu numai.  

Elevii participă cu plăcere � ind 
bucuroși de condițiile oferite, astfel 
reușind să parcurgem programa la 
educație � zică și reușind să ne apro-
piem de obiectivele și competențele 
cerute de sistemul de educație � zi-
că și sport. 

Nu în ultimul rând țin să 
menționez și dotarea sălii cu maga-
zia de materiale sportive și cabine-
tul profesorului de educație � zică, 
locuri foarte importante pentru a 
putea depozita documentele nece-
sare.

Prof. ed � zica si sport
 Gabara Laura
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Lucrările la noua sală de sport 

de pe strada Tudor Vladimirescu 
au fost fi nalizate. 

Parcări fi nalizate
Au fost fi nalizate parcările de la Biserica Penticostală din Caporal 

Alexa și cea de la Biserica Ortodoxă Sântana I, de pe str. Păltinișului.

Parcare Biserica Penticostală
 Caporal Alexa

Parcare Biserica
 OrtodoxăSântana I-Păltinișului

Proiectul
 ”Restaurarea Urbarialhaus 

(Casa urbarială) si adaptarea ei 
la nevoile culturale ale comunității” 
Proiectul din cadrul Programu-

lui Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritara 5 – Îmbunata-
tirea mediului urban si conservarea, 
protecția și valori� carea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiție 5.1 – Patrimoniu cultu-
ral a fost � nalizat în anul 2021.

Amenajare teren de sport multifuncțional
 pe strada Dunării

Lucrările de modernizare
 și extindere a iluminatului public

În anul 2021, pe străzile Aradului, Bistriței, Oituz și Tudor Vladimirescu au fost 
� nalizate lucrările de înlocuire a corpurilor de iluminat pe bază de vapori de sodiu, 
cu corpuri de iluminat tip LED.

De asemenea, a fost extinsă rețeaua de iluminat public pe strada Mihai Viteazul, 
de la intersecția cu strada Cloșca și până la intrarea în fostul CAP Comlăuș iar în 
cadrul fostului CAP Comlăuș au fost montate corpuri de iluminat pe aleea prin-
cipală.

A m e n a j a r e  t e r e n  d e  f o t b a l 
l a  C a p o r a l  A l e x a

În anul precedent, au început lucrările de 
amenajare a terenului de fotbal. În prima 
etapă a fosr refăcută structura terenului de 
joc, au fost instalate sistemele de irigații și 
instalația electrică pentru nocturnă. 
Urmează ca, în a doua etapă, să fi e mon-

tată instalată nocturna, să fi e refăcut ga-
zonul, vestiarele și tribunele pentru spec-
tatori. 

Au început  lucrările la noua bază 
sportivă a orașului Sântana

Primăria Orașului Sântana a în-
ceput eliberarea terenului în ve-
derea începerii lucrărilor la noua 
bază sportivă.

Compania Națională de 
Investiții este � nanțatorul pro-
iectului câștigat de Primăria 
Orașului Sântana pentru con-
struirea unei noi baze sportive 
cu două terenuri, vestiare și gra-
dene, aceasta dând ordinul de 
începere a lucrărilor în data de 
30.03.2021.

CONCLUZIE: În cadrul celor două etape de modernizare 
a iluminatului public din Orașul Sântana, au fost înlocuite 

733 de corpuri de iluminat

Rezultate bune obținute pe plan sportiv 
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Retrospectiva anului 2021 Din activitatea 
Gospodăriei Orășenești Sântana

Societatea de gospo-
dărire orășenească, a� a-
tă sub autoritatea Con-
siliului Local Sântana, a 
realizat în anul 2021 o 
multitudine de lucrări !

- au fost toaletați ar-
borii din toate parcuri-
le orașului;

- a fost realizată o alee 
în curtea școlii de pe 
strada Ghioceilor nr. 

29-31, pentru a înles-
ni accesul copiilor care 
merg spre sala de judo;

- din cauza celor care 
nu știu să respecte bu-
nul public, au fost ne-
cesare reparații la bănci, 
coșuri de gunoi și um-
brarele din parcuri;

- în hala agroalimenta-
ră s-a intervenit pentru 
o curățenie generală a 

pereților și a scheletului 
metalic al acesteia;

- a fost executată 
curățenia sezonieră în 
toate parcurile orașului, 
intervenid în speci-
al pentru adunarea si 
transportul frunzelor; și 
al gunoiului aruncat pe 
domeniul public

 s-a refăcut acoperișul unei 
case de stat de pe strada 
Câmpului, nr. 3;

- s-a intervenit cu mici 
reparații la acoperișul Că-
minului cultural Satu Nou 
și al grădiniței de pe strada 
Unirii; 

-  s-au realizat lucrările de 
reparatii ale trotuarelor de 
pe strada Bistriței

- s-a realizat văruitul po-
milor și al stâlpilor din par-
curile orașului;

- s-au de� nitivat reparațiile la trotua-
re pe str. Bistriței, de la str. Zărandului 
până la str. Bicazului;

- s-a intervenit cu reparații la alei în 
parcul din Caporal Alexa;

- în parcul din Caporal Alexa s-au 
turnat două platforme de beton, și 
s-au montat două mese de tenis;

Personalul Gospodăriei Comunale 
Sântana împreună cu bene� ciarii de 
ajutor social, au desfășurat au deru-
lat anul trecut multiple acțiuni de 
curățenie.

Traversari din 
beton:pe străzile:

-  str. Muncii, colț cu str. 
C. D. Gherea;

-  str. Muncii, colț cu str.
Poetului;

 - str. Muncii, colț cu str. 
Tranda� rilor;

 - str. Muncii, colț cu str. 
1 Decembrie;

- str. M. Eminescu, colț 
cu str. Rozelor;

- Lucrări de reparații  la 
scena din

parcul Katharina 
Ackerman;

- Plantare de  � ori în 
scuar-uri;

- Lucrări de reparații 
acoperiș la clădirea 
SVSU Sântana

- Lucrări de reparații 
acoperiș școala Gim-

nazială Sântana clădire 
Caporal Alexa.

- Lucrări de reparații 
trotuare la treceri pe 
strada Căprioarei, colț 
cu strada Rozelor.

 - traversari din beton 
str. M. Eminescu, colț cu 
str. Bicazului; 

- lucrări de reparații tro-
tuare str. Rozelor;

- lucrări la trotuarele 
din pavaj de la piața de 
alimente;

- lucrări de întreținere și 
reparații ale instalațiilor 
de irigare

- Reparații trotuare:  str. 
M. Eminescu, colț cu str. 
Bicazului; str. Rozelor, 
N. Bălcescu, colț cu M. 
Viteazu; Str. Păcii, colț 
cu M. Viteazu; str. Oituz, 
colț cu Micșunelelor;
- Trotuare din pavaj: 

str Căprioarei, la piața 
de alimente; str N. Băl-
cescu, în fața parcului 1 
de pe str. M Viteazul; str. 
Păcii, în fața parcului 2 
de pe strada M. Viteazul;

- Lucrări de reparații tavan, sce-
nă și lucrări de zugrăveli la căminul 
cultural Caporal Alexa. 
- Reparații trotuare: Str. Zărandului, 

str. Muncii; Trotuar stație autobuz str. 
Muncii ; Treceri str. Zărandului cu str. 
Muncii;  Treceri str. Ghioceilor cu str. 
Căprioarei
- Lucrări de reparații acoperiș 

grădiniță liceul Tehnologic “Stefan 
Hell”, str. Unirii, nr. 3A. 
- Lucrări de reparații pavaj curte 

grădiniță liceul Tehnologic “Stefan 
Hell, str. Unirii, nr. 3A.
- Lucrări de betonat stație autobuz 

str. Rodnei.
- Lucrări de reparații acoperiș casă 

de stat str. Ghioceilor nr. 34. 

- Lucrări de reparații acoperiș 
la sala de antrenament a Clubului 
Sportiv Unirea Sântana. 
- Lucrări de reparații și 

zugrăveli  la sala secției de box.
- Lucrări de reparații trotuare 

strada Câmpului și strada Muncii.
- Lucrări de reparații treceri 

de pietoni strada Câmpului cu stra-
da Ghioceilor.
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Societatea de gospodărire comunală 
a� ată sub autoritatea Consiliului Local 
Sântana a realizat în luna ianuarie urmă-

toarele lucrări:
- Lucrări de reparații și igienizare  la sala 

de sport a Școlii Gimnaziale și la   Liceul 
Tehnologic “Ștefan Hell”.

- Lucrări de reparații și zugrăveli în in-
cinta Primăriei Orașului Sântana.

Căsătoriile lunii DECEMBRIE 
2021

NISTOR CRISTIAN- C ASIAN și  COSTEA ANDREEA-SORINA
DRAGOȘ MARUS-OVIDIU și IORDACHE MĂDĂLINA-ANAMARIA

Luna precedentă au fost o� ciatela Primăria Orașului Sânta-
na căsătorile unor noi cupluri sântănene, care au hotărât să 
își unească destinele. 

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

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

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

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în alimen-
tarea cu energie electrică și 

avarii curent:
 Enel Distribuţie Banat 

0800 070 444

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078
Canalizare dispecerat

0257.234 883

ZIMBRAN PAVEL
PALL ILEANA

HÂRCĂIAN IELINA
ROMAN IOAN

MISCOI ANA
MATIȘ NICOLAE

DRONCĂ FLOARE
ROGOJAN FLORE

ARDELEAN GHEORGHE 
MACOVEI MARIA

SANDTNER MAGDALENA

COMEMORĂRI

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

În Memoriam 
Răuț Dănuț Gheorghe

Decedat la data de 03.02.2015
 în Roma-Italia.

După o zi de sărbătoare
Am și eu o aniversare

Căci 7 ani s-au împlinit 
De când am venit în mormânt

Am venit să mă odihnesc
În pământul românesc,

Nu te vom uita 
niciodată!

Mama si frații lui.

Anunț taxe și impozite pentru anul 2022
Aducem la cunoștință con-

tribuabililor că impozitele 
si taxele locale precum și 
limitele amenzilor care se 
fac venit la bugetul local, au 
fost indexate pentru anul 
2022, cu rata in� ației, re-
spectiv 2.6%.

Impozitele care intră în ca-
tegoria celor indexate sunt 
cele datorate pentru clădiri 
și mijloace de transport, 
celălalte impozite și taxe 
având aceleși valori cu cele 
aferente anului 2021.

 Pentru plata cu anticipație 
a impozitelor pe clădiri, 
terenuri sau mijloace de 
transport, datorat pentru 
întregul an de către contri-
buabili, până la data de 31 
martie a anului în curs, se 
acordă o boni� caţie de 10 % 
pentru persoanele � zice și 

4% pentru persoanele juri-
dice, stabilită prin hotărârea  
consiliului local.

Cuantumul sumelor dato-
rate va �  adus la cunoștința 
dumneavoastră prin decizie 
de impunere și înstiințare 
de plată, care vor �  publi-
cate prin anunț colectiv pe 
site-ul Primăriei Orașului 
Sântana și pot �  consultate 
și obținute în câmpul SER-
VICII –> DIRECȚIA ECO-
NOMICĂ –>  SERVICIUL 
IMPOZITE și TAXE .

Primăria  Orașului Sân-
tana a pus la dispoziția 
contribuabililor un  sistem 
pentru plăți online prin in-
termediul portalului www.
ghișeul.ro si platforma 
e-administrație care pot �  
accesate pe site-ul Orașului 
Sântana. Pentru aceste sis-

teme de plata nu se percepe 
comision bancar.

 Cetățenii care călătoresc 
în străinatate au obligația  
cu cel puțin 24 de ore inain-
te de intrarea în țară să 
completeze și să transmită 
formularul PFL accesibil pe 
portalul web plf.gov.ro. Ne-
respectarea de către persoa-
na care intră pe teritoriul 
României a obligaţiei de a 
completa Formularul digi-
tal de intrare în România 
în termen de 24 de ore de 
la intrarea în ţară constituie 
contravenţie și se sancţio-
nează cu amendă de la 2.000 
lei la 3.000 lei potrivit OUG 
nr 129/15.12.2021.

Serviciul impozite și taxe 
Sântana

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 

întrunit în ședință extraordinară cu con-
vocare de îndată în data de 16.12.2021, 
având pe ordinea de zi următoarele:

1.Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al orașului Sântana pentru 
anul 2021- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, 
comisia 1

2.Proiect de hotărâre privind valorile im-
pozabile, impozitele și taxele locale, alte 
taxe asimilate acestora, precum și amen-
zile aplicabile în anul � scal 2022- inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1, 2, 3;

3.Proiect de hotărâre privind  actualiza-
rea cărții funciare a terenului identi� cat 
prin CF nr. 305735, nr. Top. 28331/b/66- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

4.Proiect de hotărâre privind  actualizarea 
cărții funciare a terenului identi� cat prin 
CF nr. 302539, nr. Top. 2637/a/1- inițiator 

Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea 

actului adițional la contractul de concesiu-
ne nr. 1755 din 20.12.1999 către SC Agro-
mec Sântana sa - inițiator Tomuța Daniel-
Sorin, comisia 1;

6.Proiect de hotărâre privind încheierea 
unui contract de concesiune între Primăria 
Orașului Sântana și domnul Budea Dănuț-
Sandu- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, co-
misia 

17. Diverse.
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind recti� carea 
bugetului local al Orasului Sântana pentru 
anul 2021.

2. Proiect de hotârâre privind desemnarea 
președintelui de ședință pe o perioada de 3 
luni.

Primăria Orașului Sântana

Primăria orașului Sântana și Ansamblul 
folcloric Busuiocul, vă așteaptă să vă înscri-
eţi la :

Dansuri, populare începători, juniori, se-
niori și adulţi.

Muzică populară Formaţie de tineri in-
strumentiști Pot participa copii începând 

cu vârsta de cinci ani Repetiţiile se vor ţine 
la Liceul Tehnologic Ștefan Hell 

Informaţii: persoană de contact Inspec-
tor Pașca Rozalia -Compartiment Cultu-
ră

Înscrieri la dansuri 
populare

Din activitatea 
Gospodăriei Orășenești
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Sărbători în cântec de colinde

În pragul sărbătorilor de 
iarnă, pe coridorul primă-
riei au răsunat clinchete de 
clopoței și voci de copii. 

Copiii secțiilor de fotbal, 
handbal, judo si dans mo-
dern din cadrul clubului 
sportiv Unirea Sântana, co-

pii Ansamblului Folcloric 
„Busuiocul” cât și clasa de 
elevi a domnului profesor 
Neamț Petrică, au venit să 
colinde personalul primă-
riei. Au fost momente uni-
ce, încărcate de emoție atât 
pentru copii care au colin-

dat, cât și pentru noi, as-
cultătorii. Pe această cale, 
dorim să le mulțumim că 
ne-au trecut pragul și  le 
urăm tuturor mult succes în 
activitate.

Primăria
 Orașului Sântana

Mandate noi în conducerea 
școlilor

Pe parcursul semestrului I al 
anului școlar 2021-2022, In-
spectoratul Școlar al Județului 
Arad a organizat concursul 
de directori pentru școlile din 
județ. Conform reorganiză-
rii școlare din anul 2010, în 
orașul Sântana funcționează 
două unități de învățământ cu 
personalitate juridică: Școala 
Gimnazială Sântana cu sediul 
în Comlăuș și Liceul Tehnolo-
gic „Stefan Hell”. 

Școala Gimnazială funcțio-
nează cu două structuri separa-
te, școala din Comlăuș și școala 
din Caporal Alexa. Echipa care 
va conduce destinele acestei 
școli în următorii patru ani este 
formată din director profesor 

Raluca Mihali și director ad-
junct prof. Nicolae Creț. Este 
de menționat faptul că înce-
pând din acest an Inspectora-
tul Școlar al județului Arad a 
aprobat în� ințarea postului de 
director adjunct pentru această 
unitate de învățământ.  

Liceul Tehnologic „S. Hell”, 
cuprinde și structura Școala 
Gimnazială „Sf. Ana” și conti-
nuă cu  aceeași echipă mana-
gerială din ultimii ani, director 
-profesor Mircea Căruntu și 
director ajunct -profesor Ana 
Honiges.

Le urăm tuturor succes în în-
deplinirea obiectivelor pe care 
și le-au propus!

Primăria Orașului Sântana

Ce pot spune despre mine pe 
scurt? În primul rând că nu 
îmi place să povestesc despre 
mine. 

Mă numesc Mihali Raluca 
și sunt un om obișnuit, de 
fapt sunt mamă, soție, � ică, 
profesor de mate și mai nou 
director la Școala Gimnazi-
ală Sântana. Ca și studii sunt 
absolventă a Universității de 
Vest

Timișoara, Facultatea de 
Matematică și Informatică și 
tot acolo am înțeles că mate-
matica se joacă după anumite 
reguli simple după care m-am 
ghidat întreaga viață și pe care 
le transmit cu drag și dăruire 
tinerei generații. 

Sunt o persoană onestă, al-
truistă, empatică, directă, 
deschisă spre inovație și cred 
că educația de calitate se reali-
zează prin implicarea tuturor, 
adică profesori, elevi, părinți 
și comunitate.

 Ca și director la școala din 
Comlăuș îmi doresc să îmi 
las amprenta pozitivă asupra 
școlii la fel cum au făcut-o 
predecesorii mei în cei 250 de 
ani de existență a școlii noas-
tre.

Profesor Raluca Mihali
 noul director al Școlii Gimnaziale

În atenția crescătorilor de animale
Vă aducem la cunoștință că 

identi� carea purceilor se va 
face doar în exploatațiile în 
care există scroafă identi� cată 
( cu crotalie) atât în baza de 
date cât și în gospodărie.

 Având în vedere că va înce-
pe repopularea gospodăriilor 
cu porci vă atragem atenția 
să achiziționați doar animale 
crotaliate și însoțite de docu-
mente de transfer de la medi-
cul veterinar, deoarece crota-
lierea ulterioară nu se va mai 
putea face.

  În următoarele săptamâni 
vom începe inspecțiile în 
exploatațiile nonprofesiona-
le drept pentru care vă ru-
găm să predați la dispensarul 
veterinar crotaliile porcilor 
sacri� cați, existenta eventu-
alelor neconcordante între 
gospodărie și baza de date vor 
atrage după sine sancțiuni și 
neacordarea de despăgubiri în 
caz de boli declarabile

Medic veterinar,
Dr. Mureșan Mihai

SC VETERINAR MURISERV SRL  SANTANA 317280, 
STR. MUNCII, NR. 130

 TEL 0745874514 vetmuriserv@yahoo.com
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Cea de-a șasea secție a clubului sportiv, din 
orașul Sântana, mai precis Box și Kickbox și-a 
început activitatea,  cu susținerea domnului 
primar Daniel Tomuța, a domnului viceprimar 
Dinorel Musca și a Consiliului Local Sântana !

Toți locuitorii orașului nostru, cu vârstele cu-
prinse între 8 și 20 de ani, care doresc să prac-
tice unul dintre cele două sporturi de contact 
o vor putea face acum, aici la noi acasă sub 
îndrumarea maestrului: Ruben Stoia și a cam-
pionului Gabriel Bozan după cum urmează:

În zilele de Marți și Vineri în-
tre orele  18-20, la sala de sport 
din orașul Sântana, str.Ghiocei-
lor nr.29-31!

Dacă în prima zi am avut surpriza de a avea 
prezenți un număr de aproximativ 30 de 
participanți, avem speranța că și la această ra-
mură nou în� ințată a clubului sportiv să avem 
un număr destul de mare de copii și tineri, atât 
din rândul băieților cât și al fetelor, care vor 
practica un sport la C.S. UNIREA SÂNTANA, a 
ținut să precizeze doamna Angela Giurgiu -in-
spector C.S. UNIREA SÂNTANA și în același timp  
omul care s-a implicat și în deschiderea acestei 

secții sportive, deoarece își dorește ca numărul 
secților sportive  să crească, pentru a le oferi 
copiilor cât mai multe ramuri sportive unde ei 
să practice un sport, � ind bineștiut că sportul 
este izvorul sănătății, deoarece el previne nu 
tratează !

Boxing Club Sportiv
 Unirea Sântana

Încurajare la mișcare
Informații telefon: 

0740-362.089- 
antrenor Stoia Ruben ;

0745-304.309- inspector club 
sportiv Angela Giurgiu;

Concurs online la Sântana

În data de  22.12.2021, 
domnul primar, Daniel 
Sorin Tomuța, împreu-
nă cu domnul vicepri-

mar, Musca Ioan Di-
norel, au fost ajutoarele 
lui Moș Crăciun și au 
împărțit diplome și ca-
douri celor mai iscusiți 
copii din localitatea 
noastră. Este vorba des-
pre copiii care au parti-
cipat la concursul on-
line intitulat “Bradul de 
Crăciun cu decorațiuni 
lucrate manual” ediția 
a II-a, aceștia prin dex-
teritatea, creativitatea 
și imaginația lor boga-
tă au reușit să decoreze 
bradul de Crăciun cu 
cele mai originale și in-
edite decorațiuni. Dar 
ca în orice competiție, 

există mereu și trei lo-
curi fruntașe, astfel, în 
anul 2021 în vârful cla-
samentului s-au a� at 
după cum urmează: 

locul I – Musca Daria 
Maria

locul II – Bidiliean 
Maria 

locul III Ghilea Iosana
Pe această cale, do-

rim să felicităm toți 
participanții acestui 
concurs și să le trans-
mitem toată aprecierea 
noastră pentru munca 
depusă. 

Primăria
 Orașului Sântana

Deschidere secție box


