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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Acum, la începutul anului 2023, privind în urmă 
pot spune că, 2022 a fost un an în care orașul 
Sântana a progresat, un an pe parcursul căruia 
s-a continuat implementarea obiectivelor cu-
prinse 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 2022, la fel ca în � ecare 
an de când am fost ales primar, am făcut tot ce 
mi-a stat  în putință pentru a îmbunătăți aspec-

tul 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 
programe naționale, cu sprijin de la Consiliul 
Județean și din buget local.

Pot a� rma că împreună cu Consiliul Local și apa-
ratul administrativ al Primăriei, s-a reușit conti-
nuarea programului de modernizare a orașului de 
așa  manieră încât să avem o evoluție  dinamică, 
cu perspective pentru viitor.

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

Închei prin a mulțumi tuturor cetățenilor din 
Sântana și Caporal Alexa, � indcă ne-au fost ală-
turi și împreună dorim să continuăm moderni-
zarea urbei noastre cât mai bine și cu rezultate 
pentru comunitatea noastră locală.

Vă doresc tot binele din lume și un an 2023 
prosper în care � ecare să-și îndeplinească propri-
ile năzuințe. 

Primar Daniel Tomuța

Un bilanț pozitiv pentru Sântana Retrospectiva anului 2022

Primar 
Daniel Tomuța

Au început lucrările la Parcul Europa

Așa cum îi spune numele , Parcul 
Europa va �  un parc cu adevărat eu-
ropean, cu dotări variate, mobilier 
modern și cu un spațiu verde de ca-
litate.

 CONSTRUCTIM S.A a început  
lucrările în luna februarie a anului 
2022.

Dotările din parc se adresează tu-
turor categoriilor de vârstă și vor 
cuprinde suprafețe verzi, arbori, 

cișmele, mobilier urban și de agre-
ment. Sunt prevăzute un teren mul-
tisport cu gradene, un teren de 
baschet, skate parc, zonă de joa-
că pentru copii, zonă de picnic cu 
pergole și locuri pentru grătar. Pen-
tru iubitorii de mișcare vor �  am-
plasate aparate pentru � tness și gi-
mastică. Parcul se construiește pe 
str. Someșului și are o suprafața de 
14770 mp.

Noi locuri de parcare amenajate
A fost � nalizata parcarea de pe 

str. Rozelor, vis-a-vis de grădinița 
PP, în fața bisericii Penticostale. 

Au fost amenajate și accesele la 
proprietățile a� ate între Biserica 
Penticostală și str. Muncii, a fost 

refăcut și  trotuarul pe o  lățimea 
de 1.5m și a fost amenajată zona 
verde pe care sunt plantați nouă 
copaci maturi. 

A fost amenajată parcarea de la 
grădinița din Caporal Alexa

Noi străzi asfaltate în 2022
În data de  31.10.2022, au început lucrările de asfaltare 

pe străzile Nucului, A.I.Cuza, Ana Ipătescu și Romanței.

Proiecte câștigate în anul 2022

Proiecte câștigate prin PNRR
1. Modernizarea infrastructurii de învățământ și creșterea 

efi cienței energetice în clădirile publice, Liceul Tehnologic Ștefan 
Hell corp str. Câmpului, nr. 107, în valoare de 8.119.206 lei.

2. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate –  reabilitare scolii gimnaziale Sântana 
–  Sântana str. 1 decembrie, nr 36 , în valoare de 6.858.561 lei.

Proiecte câștigate prin programul ANGHEL SALIGNY:
 6,7 milioane de lei pentru Extindere rețea de alimentare

 cu apă în Sântana și Caporal Alexa , 25 milioane de lei 
pentru Modernizare infrastructură rutieră și pietonală

Sistem centralizat de 
furnizare a energiei termice, 

utilizând energie geotermală 
în Orașul Sântana

Proiect � nanțat prin Programul Ope-
rațional Infrastructură Mare ( POIM).

Prin prezentul proiect se va executa 
construcția unei centrale noi, dotarea 
cu instalații și echipamente performan-
te ,realizarea a doua foraje de extracție, 
construcția conductei de transport și re-
alizarea unei rețele de distributțe a ener-
giei termice. 

Cosumatorii propuși sunt Primă-
ria Orașului Sântana, Școala Generala 
Sfânta Ana și Liceul Tehnologic Ștefan 
Hell. 

Valoarea totală a contractului de 

� nanțare este de 28.160.582,88 lei
și a fost semnat în data de 16.08.2022.

Proiectul propus spre realizare prin 
intermediul activităților prevăzute a se 
realiza, constituie primul pas pentru a 
pregăti un plan de construcție a unui 
ștrand termal.

Proiect câștigat și semnat pentru ecologizarea orașului
- fonduri nerambursabile - 14.770,52 lei prin 

Administrația Fondului pentru Mediu.
Suma alocată v-a �  folosită pentru acoperirea costurilor necesare ecologizării zo-
nelor afectate de deșeuri a� ate în raza U.A.T. Sântana.
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În acești 202 de ani de activitate am realizat 
un repertoriu coregra� c, care cuprinde dansuri 
locale, ale minorităţilor locale, dansuri repre-
zentative din judeţul Arad și din ţară. Am cola-
borat cu următorii instructori,  coregra�  și ma-
eștrii coregra� ,  alături de care am pus în scenă 
următoarele coregra� i:

Bebe Sanduleanu, Ilie Macovei, Petru Răuţ, 
Dorin Cucuruz, Simion Dragalina, Ioan Mihăi-
șan, Lăiţă Stănescu, Toma  Frenţescu , Flori-
ca Negrău, Florin  Hodoroagă,  Mircea Belea-
nu,   Veronica Kretter, Andrei Șandru, Andrei 
Claudiu Dumitrașcu-antrenor de dans sportiv, 
Darko Voștinar,  Vasile Peri și Viorel  Nistor.

Repertoriu coregra� c:
Dans bătranesc, dans de pe Valea Mureșu-

lui, dans moţesc, dans maghiar, dans ţigă-
nesc, dans de Bihor, dans din Banatul de câm-
pie, dans din Banatul de munte, dans de Șicula, 
dans german, dans sârbesc, Joc ca la Sântana, 
vals,  dans  de Transilvania, dans  de Bistriţa, 
dans din Galșa și dans local.

La suitele de dansuri populare am colaborat 
cu următorii instrumentiști,  formaţii și orches-
tre : Ilie Pasca, Paul Pașca, Briciu Nicolae, Liţă 
Baniciu,  Petrica Viţa, Ovidiu Bartes, Vasile Rus.

 Orchestra ,,Rapsozii Zarandului”
Orchestra Palatului copiilor din Oradea ,,Flo-

rile Bihorului”
Orchestra ,,Rapsodia”

  Orchestra ,,Ilie și Paul Pașca”
 Au urmat spectacole, festivaluri și con-

cursuri, locale, judeţene și naţionale!
Bocsig, Lipova, Sebiș, Moneasa, Avram Iancu, 

Arad, Caporal Alexa, Dorobanţi , Mișca, Peci-
ca, Nădlac, Olari, Constanţa, Ploiesti, Năvodari, 
Mihail Cogălniceanu, Cumpana, Timișoara, 

București, Șiria, Curtici, Herculane, Aluniș, Și-
mand, Bolvașnita, Zimandul Nou, Zimand Cuz, 
Zărand, Păuliș, Buteni, Oradea, Arieșeni, Vinga 
, Buziaș, Vladimirescu, Socodor, Cugir, Tărian, 
Satulung Maramureș, Tauţ, Almaș, Grăniceri, 
Macea, Eforie Sud, Gearmata, Gurahonţ, Șeitin, 
Ineu, Cărand, Târnova, Mioveni, Ţipari, Șepreus, 
Roșia –Bihor, Seleuș,  Andrei Șaguna, Muzeul 
Astra Sibiu, Armeniș.

Am dus tradiţia, peste hotarele ţării!
2004 - Ungaria –Szeget-Ungaria
2007 - Republica Moldova-Cahul

2008 - Ungaria-Elek, 
2008 - Austria-Viena 

2009 - Ungaria –Gyula
2009 - Elvetia
2010 - Elvetia

2011 - Germania
2011 - Serbia-Dolovo
2011 - Ungaria-Elek

2011 - Ungaria-Debrecen
2011 - Elvetia

2012 - Ungaria Elek
2013 - Turcia-Ankara

2013 - Elveţia 
2013 - Ungaria –Elek
2014 - Elek-Ungaria

2018 -  Republica Moldova-Strășeni
2019 -  Cehia –Pisek
2022 -  Cehia-Praga

Au urmat nenumeroase aparţii TV
  TVR 2 București emisiunea, ,,Dincolo de cân-

tec”,  TVR 2 Timișoara emisiunea ,,Cântecul de 
acasă”, Etno TV,  Favorit TV, Info TV Arad, Ro-
mantica București, Banat TV, TVR3,  MMTV,  
Hora TV,  Baricada TV Arad.

Am început să culegem aprecierile publicului 
și ale juriului, la concursuri și festivaluri!

Premii:
Locul I Constanța ,,Dobroge mândră grădină” 

- 2005, 2009.
  Locul I Identitate și tradiţie  Pecica - 2005
Locul I  Oradea ,,Flori alese de pe Crișuri” - 

2007
Locul I   Moneasa ,,Autentic Fest” - 2009 se-

niori 
Trofeul Festivalului ,,Autentic Fest”  - 2012
Loc I  ,,Identitate si tradiţie” Pecica - 2014, Ju-

niori
Loc I  concursul ,,La Izvoare” Ineu, - 2014, Ju-

niori
Loc I  concurs ,,La Izvoare” Ineu, - 2014, Grup 

vocal ,,Flori de busuioc”
Loc I  concursul ,,La Izvoare “ Moneasa -  2017 

juniori
Trofeul ,,La Izvoare” Juniori -2018, Moneasa
Distincţii, care au onorat și încununat activi-

tatea și realizările noastre:
Diplomă de onoare - 5 ani de activitate a an-

samblului “Busuiocul”, oferită de către Primă-
ria  Sântana.

Diplomă de excelenţă - din partea  Ambasa-
dei  României  din Berna Elveţia.

Diplomă pentru participarea ansamblului Bu-
suiocul, ca invitat de onoare - la Festivalul con-
curs ,,Vetre strabune”, Timișoara 2010.

Diploma de merit - din partea  Ambasadei  

Romaniei în Elveţia -2011.
Diploma de excelenţă, pentru 10 ani de ac-

tivitate a ansamblului “Busuiocul”, din partea  
Primăriei Orașului Sântana -2012.

Diploma pentru 10 ani de activitate- a an-
samblului “Busuiocul” din partea Centrului Cul-
tural Judetean Arad, 2012. 

Diploma de merit - pentru 10 ani de activita-
te a ansamblului “Busuiocul”, din partea  USL-
Arad.

Diplomă de onoare, pentru împlinirea a 20 
de ediţii a concursului  ,,Floricele din Sântana”, 
2021.

În perioada 2002- 2022, au făcut parte din 
ansamblul Busuiocul foarte mulţi copii și tineri. 

Prima generaţia, după ce sita a tot cernut , a 
performat timp de zece ani în acest ansamblu. 
Dintre toţi, dansatorul Flavius Gheorghe Co-
lompar, a rămas până astăzi alături de  acest 
minunat ansamblu. La început am avut o sin-
gură grupă de dansatori, dar pe parcurs am 
format grupă de junior și grupă de începători. 
Astfel în prezent funcţionăm cu trei grupe de 
dansatori ,,boboci”, ,,junior” și ,,seniori”.  

,,Bobocii” ansamblului Busuiocul
În perechi:

Tiberiu Gabriel Pârvuţa- Capătă Aura Maria
Eduard Gabriel Trifa-Ana-Maria Puia
Matei Neag-Teofana Șerb
Luca Neag- Izabela Pașca
Adrian Risueño Salinas Pop- Sara Maria Dobra
Alexandru Trif- Adelina Teodora Pașcu
Rareș Andrei Albiș- Alexandra Andreea Cărăian
Andrei Galea-Anamaria Ioana Domșa
Milan Andy Niclaus Mișcuţa- Eftimia Șerb
Iasmina GabrielaTrifa
Natalia Budea 
Daria Andreea Budiu
Andrei Dorin Musca 

Busuiocul a serbat 
20 de ani de la înființare

Am pornit pe drumul cântecului și al jocului sântănean, cu gând curat, 
dragoste și încredere. Iubesc copiii acestor locuri, insu� ându-le tot ce 
este mai frumos, cântecul, portul, jocul și respectul faţă de înaintași! Au 
avut încredere în mine, am visat împreună și am reușit. Am avut familia 
care a fost cu mine și alături de mine. Din drag de cântec și joc am des-
chis aripile multor tineri, care azi duc mai departe ,,frumosul străbuni-
lor”. Am dus jocul și cântecul sântănean în ţară și peste  hotare  și am fost 
apreciaţi. Avem binecuvântările străbunilor și ale Bunului Dumnezeu!

Rozalia Mariana Pașca.
Ansamblul folcloric Busuiocul a sărbătorit la � nal de an 2022, 20 ani de 

activitate neântreruptă. Cu această ocazie am sărbătorit printr-un specta-
col aniversar, având alături de noi personae  care  ne-au ajutat pe parcursul 
celor 20 de ani de activitate ! Domnul primar Daniel Tomuța, Viceprima-
rul Dinorel Musca, Secretar Viorica Sas, Vicepreședintele C J Arad, Ionel 
Bulbuc, Coregra� i Viorel Nistor, Vasile Peri, Mircea Belean, Ilie Macovei, 
Petru Șimăndan, Bebi Sănduleanu și Domnul Liviu Tuduce.   Mulțumim 
și celor care nu au fost prezenţi dar ne-au ajutat pe parcursul celor 20  de 
ani de activitate! Mulţumim  tuturor în parte , pentru acești ani minunaţi! 
Mulţumim Primăriei Orașului Sântana și Domnului Primar Daniel Sorin 
Tomuţa, pentru tot sprijinul, Consiliului Judeţean Arad, Centrului Cultu-
ral Judeţean Arad, Asociaţiei culturale Busuiocul Sântana, Instructorilor, 
Coregra� lor, colaboratorilor, sponsorilor, părinţilor și tuturor persoane-
lor care  ne-au sprijinit și au crezut în noi! În prezent, ansamblul folcloric 
Busuiocul, are în componenţă un număr de șaizeci de copii și tineri repar-
tizaţi în trei grupe de dansatori, boboci, junior și senior, taraful din Sân-
tana, interpreţi vocali și instrumentali și colaboratori. Mulţi dintre acesti 
tineri și-au desfăcut aripile și au ajuns la Școli de artă,  Licee de muzică și 
Facultăţi de pro� l, pentru a se perfecţiona. Mulţi tineri fac parte din for-
maţii renumite de muzică populară sau au propria formaţie.

Paula Pașca             
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Busuiocul a serbat 
20 de ani de la înființare

“Juniorii’’ 
ansamblului Busuiocul

În perechi:
Denis Pop Salinas- Ana Maria Pașca
Alexandru Ioan  Cherechean- Maria 

Ana Drig
Sebastian Tudor Giurgiu - Alessia 

Maria Pîrva
Robert Pașca- Carina  Maria Geol-

deș
Raul Petru Roșu- Miruna Luana  

Moldoveanu
Mathias Volk- Maria Anastasia Jo-

san
Denis AndreiTimiș-Denisa Ioana 

Rîșteiu 
“Seniorii” 

ansamblului Busuiocul
În perechi:

Laviniu Marian  Fășie- Alexandra  
Maria Vuin

Laurelian Ilie Fășie – Daria Thaida 
Brantner

Ionuţ Biban- Lorena Alexandra Bo-
donea

Adelin Neag-Florina Dărău
Vlad Trif-Daria Flueraș
Leonard Stoian-Alexandra Corban
Patrick Morar- Marina Teodora Rus
Flavius Gheorghe Colompar- Mădă-

lina Raluca Hoza
Andrei Trif
Silvana Taisia Harșani
Daria Florina Lungu

Formaţia de tineri instrumen-
tiști a ansamblului, instruiţi de-

Prof. Emil  Șandru,  
Jojy  Nagy și  Paul Pașca:

Alexandru Cighirean-orgă
Valentin Roșiu –tobe, saxafon
Laviniu Marian Fășie-saxafon
Laurelian Ilie Fășie –saxafon
Flavius Gheorghe  Colompar -tobe
Darius Dobra-saxafon
Andrei Ursu- saxafon sopran
Bogdan Buzna- saxafon
Nicolas Purda-acordeon
Raul  Draia- saxafon
Marian Căbulea-saxafon
Adelin Neag-saxafon
Andrei Tudor  Buș-saxafon- saxafon 

sopran
Mihnea Lazea –saxafon –clarinet
Alexandru Pam� loiu- acordeon
Ovidiu Proţiuc-acordeon
Marian Danciu –orgă
Marius Burduhos-saxafon
Răzvan Todea –acordeon
Răzvan Roșu –saxafon 
Paul Ilian Pașca –saxafon
Formaţia de tineret a ansam-

blului 
 Busuiocul în prezent este 

compusă 
din următorii instrumentiști:

Flavius Gheorghe Colompar –tobe
Alexandru Cighirean –orgă
Laviniu Marian Fășie-saxafon
Andrei Ursu-saxafon sopran
Marian Căbulea-saxafon
Adelin Neag-saxafon
Andrei Tudor Buș-saxafon

Mihnea Lazea -saxafon
 Cei mai mulţi dintre ei, au început 

ca dansatori în ansamblul “Busuio-
cul”, după  care  au prins drag de un 
instrument, au  urmat cursuri indivi-
duale la profesori de muzică, școli de 
artă și licee de muzică  din Arad și Ti-
mișoara, iar astăzi ne încântă cu ta-
lentul și progresul lor. Mulţi dintre ei 
cântă cu formaţii foarte cunoscute și 
apreciate sau au propria lor formaţie.

Interpreţii vocali au fost selectaţi în 
urma concursului ,,Floricele din Sân-
tana”, concurs care a început din anul 
2002. 

Au fost foarte mulţi laureaţi  ai con-
cursului, mulţi dintre ei au avut un 
progres frumos și astăzi au ca hob-
by sau sunt de  profesie interpreţi 
valoroși de muzică populară și de 
petrecere. Au făcut parte din ansam-
blul Busuiocul ca și tineri interpreţi, 
au cântat individual, în grupul vo-
cal ,,Flori de busuioc”, au continuat 
să studieze la școli de artă și licee de 
muzică din Arad și Timișoara: 

Paula Pașca, Andreea Proţiuc, Pau-
la Hexan, Giorgiana Lipovan, Nico-
leta Buburuzan, Delia Lazea, Simion 
Coman, Andreea Pătrugan, Lavinia 
Borteș, Baba Valentin, Adelin Paș-
ca, Roberta Lup, Luana Budiu, Flo-
rina Dărău, Alexandra Corban, Fla-
via  Georgiana  Fîșie, Sara Dulovecz, 
Adriana Răuţ, Ramona Mihai, Andra-
da Racheriu

Sonya Honiges, Lorena Bodonea, 
Iulia  Denisa Abrudan, Mădălina  Ra-
luca Hoza, Leonard Stoian, Mihaela 
Boda, Maria Drig, Alessia Pârva, Mi-
runa Moldoveanu, Mihaela Cozma, 
Selena Mocanu, Daria Fericean

Jasmine Guadalupe  Pop, Silvana 
Taisia Harșani, Alexandra Vuin,  Kari-
na Ţîrle,  Trifa Iasmina, Anamaria Ioa-
na Domșa.

Am cuanti� cat și conservat acti-
vitatea  și repertoriul ansamblu-

lui prin editarea  unei cărţi, patru 
broșuri  și șase CD-uri.

2012-Vatra folclorică Elek-Sânta-
na-Grăniceri

2017-Ansamblul folcloric Busuiocul 
2002-2017

2018- Ansamblul folcloric Busuio-
cul 2018

2019-Ansamblul Folcoric Busuio-
cul  2019

2020- Cântece și versuri din reper-
toriul ansamblului  Busuiocul 2002-
2020

CD-Tineri interpreţi 2002-2017
CD- Tineri interpreţi 2018
CD- Flori de busuioc 2018
CD-Tineri interpreţi vocali și instru-

mentiști 2019
CD- Laureaţi ai concursului ,,Flori-

cele din Sântana și tineri interpreţi 
2020

CD-Tineri interpreţi vocal-instru-
mentali ai ansamblului Busuiocul 
2022

Mulţumim tuturor în par-
te , pentru acești ani minu-
naţi! Mulţumim Primăriei 
Orașului Sântana și Domnu-
lui Primar Daniel Sorin To-
muţa, pentru tot sprijinul, 
Consiliului Judeţean Arad, 
Centrului Cultural Judeţean 
Arad, Asociaţiei culturale 
Busuiocul Sântana, Instruc-
torilor, Coregra� lor, colabo-
ratorilor, sponsorilor, părin-
ţilor și tuturor persoanelor 
care  ne-au sprijinit și au cre-
zut în noi!

2002-Așa am început!
Rozalia, cu toată încrederea a adunat primii dansatori, Bebi Săn-

duleanu, care a pus în scenă un ,,dans bătrânesc” și Ilie Pașca care 
a realizal colajul instrumental al jocului.

  Rozalia
 şi Ilie Paşca                            

Bebi 
 Sănduleanu

În data de 20.12.2022, a avut loc premierea 
cuplurilor care sunt un exemplu de urmat pentru 
toți tinerii căsătoriți, este vorba despre cupluri-
le din Sântana și Caporal Alexa care au împliniti 
cincizeci de ani de căsătorie. Premierea a vut loc ]n 
holul primăriei, unde domnul primar, Daniel Sorin 
Tomuța și domnul viceprimar, Musca Ioan Dinorel, 
le-a oferit o diplomă aniversară, un buchet de � ori 
și un premiu � nanciar oferit din partea primăriei. 

Pe această cale, dorim să îi felicităm pe cei care 
au sărbătorit nunta de aur și să le urăm multă să-
nătate. 

Aniversare a 50 de ani de căsătorie 2022
Beleiu Ios�  & Beleiu Lucreția

Covaci Gheorghe & Covaci Rozalia
Drig Ioan & Drig Floare

Flueraș Gheorghe & Flueraș Saveta 
Grecu Pavel & Grecu Floare

Hârcăian Corneliu & Hârcăian Floarea 
Heuberger Ioan & Heuberger Barbara 

Marchiș Ioan & Marchiș Sena
Mayer Francisc & Mayer Iolanda

Mișcoi Cornel & Mișcoi Ra� la

Oneț Traian & Oneț Ra� la 

Sinescu Gheorghe & Sinescu Victoria

Suciu Vasile & Suciu Floare 

Todea Vasile Ioan & Todea Sava

50 de ani de căsătorie
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Un bilanț pozitiv pentru Sântana Retrospectiva anului 2022
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 către sân-
tăneni și care prinde 
contur.

A început construcția celor
 trei blocuri sociale

Începând cu data de 01.03.2022 
au fost demarate lucrările la cele 
trei blocuri care vor �  amplasa-
te pe str. Unirii, în zona cartierului 
rezindețial.

Locuințele sociale vor avea în 
componență 16 apartamente cu 1 și 

2 camere, în total vor �  disponibi-
le 48 de locuințe sociale. Pe terenul 
din jurul blocului se vor construi 52 
de locuri de parcare, un loc de joacă 
pentru copii și alei pietonale ilumi-
nate. Constructorul care a câștigat 
licitația este AMAHOUSE S.R.L..

S - a  l u c r a t  l a  n o u a  b a z ă  s p o r t i v ă

S-a lucrat lună de lună la baza sportivă situată pe str. Mihai Viteazul, acestea vi-
zând clădirea în care vor �  amplasate grupurile sanitare, vestiarele pentru sportivi 
și birourile administrative. Noua bază sportivă  are prevăzut în proiect un teren 
multifuncțional de dimensiuni reduse și un teren de fotbal și o tribună de 500 de 
locuri, nocturnă, teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis, 
cabina de poartă, parcare, alei pietonale, spații verzi,

S - a  l u c r a t  l a  p r o i e c t u l  e u r o p e a n
„  C a s a  U r b a r i a l ă ”

Acest proiect, � nanțat din fonduri 
europene, la care s-a lucrat pe tot par-
cursul anului 2022 cuprinde următoa-
rele facilități:

 LA SUBSOL va exista un spațiu de 
repetiții pentru fanfara Lambert Stei-
ner, LA PARTER- centrală de semnali-
zare PSI și punct de informare, sală de 
muzeu, spațiu expozițional tradițional 
comunității rome, administrație și sală 
primire, grupuri sanitare administrație, 
pentru persoane cu dizabilități, pen-

tru femei/ bărbați, centrală termin-
că, circulații, hol ș scară acces etaj, LA 
ETAJ - atelier de creație, sală media, 
sală dans, atelier restaurare obiecte 
muzeale, sală conferință, sală trans-
lator, sală protocol, grupuri sanitare, 
circulații. 

Restaurarea Casei Urbariale va avea 
un impact puternic asupra orașului 
nostru, atât din pundt de vedere este-
tic, cât și ca utilitate publică. 

S-a reabilitat acoperișul
 Bisericii Catolice din Comlăus

 Primăria Orașului Sântana, în 
parteneriat cu Compania de Apa 
Arad SA, a lucrat în anul 2022 la 
extinderea rețelei de apă în Sânta-
na.

Rețeaua de apă   

Reabilitare str. Cloșca 
și amenajare sens giratoriu 

Un proiect important de 
modernizare infrastructură 
rutieră s-a a� at în execuție 
anul trecut. Este vorba des-
pre proiectul „Reabilita-
re str. Cloșca și amenaja-
re sens giratoriu intersecție 
str. Cloșca cu str. Mihai Vi-
teazu”. 

Sensul giratoriu leagă str. 
Mihai Viteazu cu str. Ghio-
ceilor până la str. Mărășești. 
De menționat este faptul că 
în cadrul reabilitării totale a 
străzii Cloșca, portiunea de 
drum dintre strada Ghioce-
ilor și strada Mărășești este 
o construcție nouă. 

Lucrări 
de canalizare 

În anul 2022 s-au executat lucrările la 
canalizarea de pe str. Ana Ipătescu. S-a 
realizat rețeaua stradală -156 de me-
tri lungime cu 5 cămine colectoare.S-a 
lucrat la canalizare și pe str. 1 Mai și la 
branșamente pe str. Crișana și A.I.Cuza.

Grupuri sani-
tare amenajate
la sala de JUDO

Modernizare 
iluminat public

  Anul trecut a început moderniza-
rea rețelei de iluminat public, proiec-
tul cuprinzând străzile 1 Decembrie, 
Câmpului, Câprioarei, Gării, Ghioce-
ilor, I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, 
Mihai Viteazul, Muncii,    Păltinișului, 
Rodnei, Teiului, Rozelor, Bucegi, Bica-
zului și Vasile Goldiș.  Se vor monta 
576 de corpuri de iluminat LED.
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Din activitatea
 Gospodăriei Orășenești

- S-a lucrat la înlocuire uși și  
reparații  la șpaleții ușilor de  la  Li-
ceul Tehnologic “Ștefan Hell”.

- A fost realizată și întreținută 
curățenia în toate parcurile din Sân-
tana și Caporal Alexa.

- Au fost derulate ucrări de 
reparații, curățare și vopsire la 
bănci, umbrare și alte elemente 
din lemn existente în parcuri. 

- S-a realizat înlocuirea sortului 
la tranda� ri și fântâna arteziană.

- S-a liucrat la văruirea pomilor 
din parcuri.

-Lucrări de renovare și anvelopare bi-
blioteca Orașului Sântana.

-Lucrări de reparații trotuare pe plato-
ul din fața Bisericii Catolice Sântana și 

treceri pietonale str. Ghioceilor cu str. 
Muncii.

-Lucrări de renovare  la sala de clasă  a 
Liceului Tehnologic “Ștefan Hell”.

- Lucrări de renovare pla-
toul din fața  bibliotecii 
Orașului Sântana.

- Lucrări de reparații tro-
tuare: str. Bucegi colț cu 
str. Muncii, str. Zărandu-
lui colț cu str. Muncii, str. 
Crișului colț cu str. Mun-
cii. 

- Lucrări de renovare sală 
și  fântânile arteziene în 
parcurile din Orașul Sân-
tana.

- Lucrări de reparații 
instalație irigat în parcul 
Katharina Ackermann.

-Lucrări de reparații tro-
tuare Caporal Alexa str. 
Ștefan Aug Doinaș.

-Lucrări de renovare ex-
terior cămin Caporal Ale-
xa.

-Lucrări de întreținere 
spații verzi Oraș Sântana.

-Înlocuit � ori în scuaruri 
în centrul orașului.

- Lucrări de reparații tro-
tuare pe Strada Mărășești 
și Strada Muncii colț cu 
strada Crișului.

- Lucrări de întreținere 
spații verzi Oraș Sântana 
și satul aparținător Capo-
ral Alexa. 

- Lucrări de reparații 
trotuare pe strada Rodnei 
colț cu strada Păltinișului 
și pe strada Muncii în 
zona centrală s-au amena-
jat și trotuare din pavaj.

- Lucrări de reparații în 
interioriul a trei săli de 
clasă la Liceul Tehnologic 
“Ștefan Hell”.

Retrospectiva anului 2022

- Lucrări de reparații in-
terioare la grădinița de pe 
str. Unirii.

- Lucrări de reparții pe-
reți și tavane.

- Înlocuit gresie și faianță. 
- Înlocuit parchet.
- Înlocuit uși. 

Școala cu clasele I-IV 
de pe strada Unirii nr. 3.

A bene� ciat de o reabilitare totală. Așa 
cum spunea domnul primar, Daniel 
Tomuța: au rămas neschimbate doar că-
rămizile din pereți, în rest, de la podea la 
acoperiș a fost schimbat totul: tencuiala, 
clasele, grupurile sanitare, gardul, curtea, 
sistemul de încălzire. Toate încăperile 
au fost dotate inclusiv cu aparate de aer 
condiționat. S-a amenajat un nou spațiu 
de joacă și un teren pentru minifotbal.

Școala cu predare 
în limba germană.

Au fost refăcute acoperișul, clasele, gru-
purile sanitare, holul, încălzirea, circuitele 
electrice,spațiul de joacă.

- Lucrări de reparații trotuare pe 
str. Bistriței colț cu str. Bicazului , 
str. Bistriței colț cu str. Rozelor și str. 
Bistriței colț cu Mărășești. 

- Lucrări de reparații trotuare pe str. 
Muncii între str. Crișului și Plopului.

S-au inaugurat
 8 kilometri de piste 

pentru biciclete, 
opt staţii 

de bike sharing 
şi 90 de biciclete 

de închiriat
Stadion reabilitat la Caporal Alexa

Teren de fotbal cu dimensiunile de 
100m lungime 60m lățime; porți fot-
bal din aluminiu omologate UEFA; 
două bănci de rezerve  cu 13 locuri 
pe scaune; cabină observator cu 4 

locuri pe scaun și masă;  foișor pen-
tru � lmat; tabelă de marcaj manuală; 
instalație de nocturnă cu lampă led 
însumând 8200 lumeni; instalație 
de irigat automatizată; două vestiare 
pentru echipe cu o capacitate de 25 
persoane, cu băi propri  însumând 
5 dușuri cu scurgere în pardoseală;  
vestiar arbitrii cu baie proprie, wc, 
duș; toaletă cu două cabine wc-uri 
+pișoar; toaletă pentru femei.

Baza sportivă mai bene� ciază de 
asemenea de  o clădire  cu două ma-
gazii de echipamente, o parcare  cu 
piatra concasată.
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Căsătoriile lunii DECEMBRIE
2023

C ĂCIULĂ CORNEL-LUCIAN și  COVACIU MIRUNA-ANDREEA
CRIȘAN DĂNUȚ și  BODEA IRINA

NICOARĂ -   BÂRZ Ă ALEXANDRU și  JUR J DANIELA-ELENA

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

unor noi familii, care au hotărât să își unească destinele. 
Felicit mirii pentru decizia luată, dorindu-le din inimă 

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

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

TOMA MARIA
MARCU REMUS

SCROB ANA

PÂRVA MARIA
GLĂVAN – BULIGA MARIOARA

MUSCA  FLOARE
CĂRĂIAN MARCEL
PĂCURAR  LUIZA 

COMEMORĂRI

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

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în 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

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

S p r e  i n f o r m a r e -  c u r s u r i  d e  c a l i f i c a r e
   Proiect European: 

Top califi care pentru tinerii neets  
Daca ai vârsta cuprinsa între 16 si 28 de ani, locuiești în 

judetul Arad si nu ai loc de munca, te invitam sa participi in 
mod GRATUIT la un curs de cali� care in meseria dorita. 
  Cursurile disponibile sunt:  Vopsitor industrial / Tamplar 

manual / . Confectioner articole din textile / Sudor electric 

   Fiecare cursul are 360 de ore, este gratuit, la sfarsitul 
cursului se primeste o diploma de cali� care recunoscu-
ta in toata Europa. 
  La � nalizarea cursului bene� ciezi si de o subventie in 
valoare de 1080 de lei. -   Locurile sunt limitate! 

  Pentru alte informatii si înscrieri 
ne poti contacta 

la numarul de telefon: 0720045979

A c ț i u n e a  c a r i t a b i l ă  „  Î n c a l ț ă  u n  c o p i l ”

„CS UNIREA SÂNTANA”
MOȘ CRĂCIUN, PENTRU O ZI. . .

 PENTRU 200 DE COPII !!!
A treia ediție a Actiunii

„INCALȚĂ UN COPIL „ 
prin care împreună cu instructor-coregraf Catalin Rusu și 
Dulhaz Lorena , susținuți � nanciar de părinții sportivilor, dar 
și prin implicarea antrenorului secției box Petcuț Marius, a 
managerului secției fotbal Puia Silviu Catalin și a unor co-
lege din Primăria Sântana, sportivii noștri au oferit 100 pe-

rechi încălțăminte si 100 pachete cu dulciuri copiilor la care 
din diferite motive, moș Craciun nu poate ajunge !
  Dar pentru că și ei sunt copii, prin susținerea � nanciară a 
unor oameni cu su� et mare : d-na OLIMPIA TUNDERLIGETI, 
domnii OVIDIU NADIU , IOAN REDAC și GRIGORE MARIȘ, (că-
rora le transmit, mii de mulțumiri), Moș Craciun, le-a dăruit 
și lor pachete cu dulciuri !!!
Împreună am reușit, să aducem zâmbetul pe fața copiilor !!!

Angela Giurgiu, 
inspector C.S.U Santana

15 ianuarie sărbătorită de către Cetatea Neamului 
în colaborare cu Liceul Tehnologic Ștefan Hell

  Asociația Cetatea Neamului in colaborare cu Liceul 
tehnologic Ștefan Hell Sântana a organizat dumini-
că, 15 Ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, un eveni-
ment dedicat marelui poet român, Mihai Eminescu. 
Elevii, îndrumați de doamna profesoara Belei Came-
lia, au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu.
 Membrii organizației l-au elogiat pe marele nostru 
poet amintind aspecte importante din viata lui si in-
terpretând cantece pe versurile scrise de el.
 Le mulțumim pe aceasta cale tuturor participanților 
la eveniment, elevilor și in special doamnei profe-
soară pentru tot sprijinul acordat in activitățile noas-
tre. Vă așteptăm la evenimentele noastre următoare.

Asociația Cetatea Neamului

Mihai Eminescu 
– ,,omul deplin al culturii românești”-

  Oricât ar vremui peste noi o istorie vitregă, Eminescu ră-
mâne Poetul nostru etern, pentru că el a fost și a rămas al 
românilor... � ecare poezie a sa re� ectă modul de gândire al 
neamului românesc... iubirea, vremelnicia umană, � lozo-
� a timpului, istoria neamului, � guri mitologice naționale, 
spațiul românesc –toate își găsesc locul în creațiile emines-
ciene.

,,La zidirea soarelui se știe,
  Cerul a muncit o veșnicie,

  Noi muncind întocmai ne-am ales cu ,
  Ne-am ales cu Domnul Eminescu,

  Domnul cel de pasăre măiastră ,
 Domnul cel de nemurirea noastră

 Eminescu, Eminescu......”
  La aniversarea a 173 ani de la  nașterea marelui  poetului  
Mihai Eminescu, cel care ne-a dăruit unele dintre cele mai 
frumoase creații poetice din literatură națională și univer-
sală, Biblioteca Orășenească,,Ștefan Aug.Doinaș”Sântana 
îl omagiază printr-un moment deosebit susținut de către 
elevii Clubului Copiilor Sântana îndrumat de către prof.Di-
ana Blîndu,care au recitat poeziile poetului nepereche,au 
ascultat poeziile eminesciene recitate de către mari actori ai 
României și au vizionat documentare despre viața și opera 
poetului.
   De asemenea, cei care au trec pragul biblioteci, au putut 
admira expoziția de carte,articole despre Luceafărul poeziei 
românești. 
   Poetul Nichita Stănescu a� rma că Eminescu este ,,fondato-
rul limbii literare și noi toți de la el ne tragem’’, după opinia 
sa, Eminescu, a fost un un mare artist,care a făcut ca ’’arta 
să nască în toți”.

 Inspector de specialitate   Morgoș Marinela
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Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință extrordinară  cu convocare de îndată în data 
de 06.12.2022, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 53 
din 05.04.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației prin compania naţională 
de investiţii “C.N.I.” S.a.,  a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii : 
proiect tip - “Construire și dotare creșă în Oraș Sântana, jud. 
Arad”, din Oraș Sântana judeţul Srad - inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 3;

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat 
al Orașului Sântana în domeniul public al Orașului Sântana 
a terenului intravilan înscris în CF NR. 317239 în suprafață 
de 7.200 mp- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1;

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință extrordinară  cu convocare de îndată în data 
de 08.12.2022, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii pro-
iectului „Prima conectare la sistemul public de alimentare 
cu apă și/sau de canalizare” - inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

2. Proiect de hotârâre privind recti� carea bugetului local 
al Orașului Sântana pentru anul 2022- inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință extrordinară  cu convocare de îndată în data 
de 16.12.2022, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind recti� carea bugetului local 
al Orașului Sântana pentru anul 2022 - inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în ședință 
ordinară  în data de 20.12.2022, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:

1. Proiect de hotărâre privind însușirea și predarea inven-
tarului   mijloacelor � xe efectuate în regim propriu către 
operatorul regional Compania de Apă Arad SA  - inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional 
NR. 2 la acordul document de poziție privind modul de 
implementare a proiectului “Sistem integrat de gestionare 
a deșeurilor  județul Arad”- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

3. Proiect de hotărâre  privind revocarea hotărârii nr. 118 
din 15.07.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație pu-
blică a imobilului teren intravilan din Sântana, evidențiat 
în CF 316219 Sântana, NR. Top 316219 având suprafața de 
3.460 mp- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 119 
din 15.07.2021

Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobi-
lului teren intravilan din Sântana, evidențiat în CF 316220 
Sântana, nr. Top 316220 având suprafața de 3.880 mp- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 
licitație publică a imobilului teren intravilan din Sântana, 
str. N. Bălcescu nr. 107, jud. Arad, evidențiat în CF 300091 
Sântana, nr. Top 472-Comlauș având suprafața de 432 mp- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de 
concesiune pentru spațiul de pe str. Muncii, nr. 73, ap.3, 
evidențiat în CF NR. 303941-CL-U3- inițiator Tomuța Daniel 
Sorin, comisia 1

7. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 179 
din 28.11.2022 privind dezmembrarea suprafeței de 1.547 
mp din teren identi� cat prin CF 301338- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 3

8. Proiect de hotârâre privind prima inscriere a suprafe-
tei de 1.547 mp din teren identi� cat prin CF NR. 301338- 

inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică 

a terenului extravilan, categoria apă stătătoare identi� cat în 
CF NR. 310759 în suprafata de 7.996 mp- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1

10. Proiect de hotărâre privind modi� carea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare prin actul adițional nr. 18- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1,2,3

11. Proiect de hotârâre privind aprobarea studiului de fe-
zabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții “Modernizare infra-
structură rutieră și pietonală zone centrale (străzile Mun-
cii, Rodnei și Mihai Viteazul) în Orașul Sântana” � nanțat 
prin programului naţional de investitii “Anghel Saligny” - 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

12. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotârâre privind acordarea unui mandat spe-
cial reprezentantului Orașului Sântana în adunarea gene-
rală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Transport Public Arad în vederea aprobării modi� cării 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local nr. 704/02.12.2019- inițiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 3

2. Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie 
publică, a imobilului situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 
53/a, ap.15, CF NR. 303635-CL-U15 Sântana, aparţinând 
domeniului  public al Orașului Sântana, judetul Arad, având 
ca obiectiv  “Spații medicale” - inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

3. Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie 
publică, a imobilului situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 
53/a, ap.8, CF NR. 303635-CL-U22 Sântana, aparţinând do-
meniului  public al Orașului Sântana, judetul Arad, având 
ca obiectiv  “Spații medicale” - inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării con-
cediului de odihna restant, aferent anului 2022 de către 
persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 
primăriei Orașului Sântana, în cursul anului 2023- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

5. Proiect de hotârâre privind recti� carea bugetului local 
al Orașului Sântana pentru anul 2022- inițiator tomuța da-
niel sorin, comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în 
ședință extrordinară  în data de 27.12.2022, având 
pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind  valorile impozabile, impo-
zitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum 
și amenzile aplicabile în anul � scal 2023- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1

2. Proiect de hotârâre privind  instituirea taxei speciale 
de salubrizare și aprobarea cuantumului pentru perioada 
01.01.2023-31.12.2023- inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1

3. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 185 
din 28.11.2022 privind avizarea strategiei de contractare 
și a documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare 
în județul Arad, zona 1 și revocarea hotărârii nr. 189 din 
28.11.2022 privind avizarea studiului de fundamentare/
oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, 
zona 1- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

4. Proiect de hotărâre privind avizarea strategiei de con-
tractare și a documentației de atribuire pentru delegarea 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salu-
brizare în județul arad, zona 1 inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

Primăria Orașului 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

Î n c ă  u n  p r o i e c t  p e n t r u
O r a ș u l  S â n t a n a  !

În data de  4 ianuarie 2023, 
d-ul primar Daniel Tomuta, 
a semnat la Ministerul Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, contractul de 
� nanțare a proiectului 

“Construirea de locuințe 
pentru tineri/locuințe de 
serviciu pentru specialiști 
din sănătate și învățământ 
in orasul Santana, jud. Arad”, 
se vor construi 2 blocuri cu 
locuințe, cu P+3. 
  Proiectul a fost accesat prin 
programul operațional Pla-
nul Național de Redresare și 
Reziliență, Axa prioritară – 
Componenta 10 – Fondul lo-
cal.
Valoarea totală a proiectului 

este de 1.682.460,00 euro
 iar perioada 

de implementare 
este de 24 de luni.

D i n  a c t i v i t a t e a  P R E S T  C O M
Societatea de gospodărire 
orășenească a� ată sub autorita-
tea Consiliului Local Sântana a 
realizat în luna ianuarie urmă-
toarele lucrări:
- Curățenie generală la 
sala de sport  a Școlii  Generale 
nr. 1 ( zugraveli, reparații, vop-
sit, etc ) 

A N U N Ț -  t a x e /  i m p o z i t e
  Deciziile de impunere pentru 
anul 2023 pentru creanțele da-
torate de către persoanele � zice 
pot �  consultate de către titula-
rii acestora la sediului Primări-
ei Orașului Sântana, comparti-
ment Impozite și Taxe. 
  În conformitate cu legea 

227/2015 pentru plata cu 
anticipație a impozitelor lo-
cale datorate pentru întregul 
an până la data de 31 martie 
se acordă o boni� cație de 10% 
pentru persoanele � zice și 4% 
pentru personele juridice.  

Taxe Și impozite Sântana

S p r e  i n f o r m a r e
-  p o s i b i l i t a t e  î m p r u m u t u r i  -

ASOCIAȚIA CASA
 DE AJUTOR RECIPROC STRAJA

Sucursala SÂNTANA
   OFERTĂ  PENTRU

 MEMBRII NOI ÎNSCRIȘI  
 PRIMUL ÎMPRUMUT

  Poate �  accesat de membrii 
noi înscriși în C.A.R. 
 -suma maximă acordată 5000 
lei
  - perioada de acordare, ma-
xim 60 luni
  -dobânda standard 12% pe an, 
DAE 12,68% pe an
 -garanții: 1 girant cu un venit 
de minim 1000 lei

 EXEMPLU:
- la un împrumut în valoare de 
1000 lei, ce se va achita în 12 
rate lunare, rata lunară este  de 

88,85 lei (cu dobânda inclusă), 
iar costul total al împrumutului 
este de 1066,17 lei.

,,Membrii care fac 
recomandări vor primi
 10 lei în fondul social,,

Pentru informații suplimentare 
vă rugăm să vizitați site-ul nos-
tru: www.carstraja.ro, sau ne 
puteți contacta la următoarele 
numere de telefon: - 0357 434 
425
- 0747 468 771 

Sucursala Sântana
 vă stă la dispoziție

 Luni și Miercuri  08:00-16:00            
  Joi  08:00-12:00                       

   Str. Muncii, nr. 75, 
jud. Arad

   Vă așteptăm!
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Cu o zi înainte de Ajun, Mos Crăciun nu a uitat 
de cei mai creativi copii din orașul nostru. Ast-
fel, copii care au participat la concursul on-line 
„Bradul de Crăciun cu decorațiuni lucrate ma-
nual” ediția a- III-a, au fost premiați cu diplome 
și mici atenții, iar ca în orice competiție, exista 
mereu și trei câștigători, câștigătorii au fost 
aleși prin programul commentpicker.com, iar 
anul acesta cei trei norocoși sunt: 

Crișan Antonia - locul III, 
Bodea Luca - locul II 

 Crișan Nicolas Andrei locul I.

Bucuria a fost mult mai mare atunci când 
am realizat ca de la o ediția la alta, număr de 
participanți crește semni� cativ, astfel, în ediția 
a  - III- a, ne-am bucurat de participarea a 59 

de copii. Felicităm toți copii participanți și îi 
așteptam să ni se alăture și în ediția a IV-a care 
va avea loc în luna decembrie a anului 2023. 

Felicitări tuturor !

Cu binecuvântarea Inaltpreas� ntitului Timo-
tei, Arhiepiscop al Aradului, si prin purtarea de 
grijă a     PreaS� ntitului  Părinte Emilian Crisa-
nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în 
perioada 21 noiembrie- 27 decembrie 2022, s- 
a desfasurat în Arhiepiscopia Aradului, Concur-

sul de colinde,, ,,Colindăm, Doamne ,Colind”, 
ediția a II- a.

La secțiunea,, Coruri de Școli  Gimnaziale”, 
Școala noastră din Comlaus a obținut în prima 
etapă a concursului Premiul al - III - lea ,in-
terpretând 3 colinde : ,,Sculati fete si feciori,  

Doamne a Tale Cuvinte și Trei Păstori se intalni-
ra”.In etapa � nală s-au cali� cat corurile care au 
obținut Premiul I.

Existând o bună colaborare între Biserică și 
Școala noastră din localitate prin efortul co-
mun al părintelui paroh Vand Ioan și a subsem-

natului, profesor de religie ortodoxă la această 

școală, am reușit de am obținut acest frumos 

rezultat ,� ind felicitati de către reprezentanții 

Arhiepiscopiei Aradului prin părintele inspec-

tor eparhial Gabriel Streulea ,iar din partea 

Inspectoratului Școlar  Arad ,de către doamna 

inspector de religie ,prof.Veronica Sirca .

Acest concurs a avut ca scop implicarea ac-

tivă a copiilor ,a tinerilor din școală  și paro-

hie în viața liturgică a Bisericii. Toti copii sunt 

câștigători pentru că s- au implicat , s- au dăru-

it și au adus și depus multă emoție. 

Felicitări tuturor !
   Prof.Livius Miscoi

În luna decembrie a anului 2022, Primăria 
Orașului Sântana a fost organizator și gazdă 
pentru două seri de colinde. În seara de 19 de-
cembrie 2022, ne-am bucurat de glasul dulce 
a copiilor din Sântana și Caporal Alexa, care 
ne-au trecut pragul și s-au pregătit cu momen-
te cât mai speciale, este vorba de: Ansamblul 
Folcloric “Busuiocul” bobocii și juniorii  coor-
donati de doamna Rozalia Pașca , grupul vocal 
“Îngerașii” al Bisericii Ortodoxe din Caporal Ale-
xa coordonati de preotul Liviu Pam� loiu, Clubul 
Copiilor Sântana coordonați de doamna Diana 
Blîndu, Casele de tip familial coordonate de 
Gheorghe Lucoaie și Dana Fericean , grupul vo-
cal al șecției Germane coordonate de către ca-
drele didactice, grupul vocal al Bisericii Penti-
costale „Betania” din Caporal Alexa coordonate 
de către pastorul Țună Cornel și Dorin Budișan, 
grupul vocal al Bisericii Penticostale „Peniel” 

din Sântana coordonate de pastorul către Po-
pelea Ioan, grupul vocal al Bisericii Creștin Pen-
ticostale  „Filadel� a”  din Sântana coordonat de 
către pastorul Ardeu Aurel și Otilia Emanuela 
Mare, secția JUDO a Clubului Sportiv Unirea 
Sântana coordonate de către sensei Sebastian 
Rus și Președinte secția Judo, Angela Giurgiu, 
secția HANDBAL  a Clubului Sportiv Unirea Sân-
tana coordonat de către domnul antrenor Iosif 
Honiges, secția BOX a Clubului Sportiv Unirea 
Sântana coordonată de către antrenorul Marius 
Petcuț, secția FOTBAL a Clubului Sportiv Unirea 
Sântana coordonată de către Managerul de 
fotbal Cătălin-Silviu Puia împreună cu antre-
norii de fotbal , secția DANS „New Star Family„ 
a Clubului Sportiv Unirea Sântana coordonat 
de către coregraful Rusu Cătălin, grupul vocal 
al Bisericii Ortodoxe Sântana II coordonat de 
către părintele Adrian Crainic, grupul vocal al 

Bisericii Ortodoxe din Comlăuș coordonat de 
către domnul profesor Livius Mișcoi.

Iar seara de 20, a fost dedicată tuturor celor 
care au dorit să se bucure de niște grupuri vo-
cale și interpreți deosebiți, este vorba de: An-
samblul “Busuiocul” senior cu Traful din Sânta-
na, Formația „Select” cu Andreea Vand și Radu 
Vand, Formația Dorin Roman cu Sorin Mocan 
și Pavel Cighirean, Grupul de colindători de la 
„Cetatea Neamului”, Orchestra Frații Șandru cu 
soliști: Ciprian Tărșan, Ioana Luguzan, Diana 
Salagea, Radu Mateș și Claudia Volentir. 

Retrospectiva anului 2022 Am încheiat anul în cântec de colinde
Seară de colinde pe holul Primăriei

Etapa a II a a concursului Colindăm Doamne Colindăm

Concursul on-line Bradul de Crăciun 
cu decorațiuni lucrate manual

Pe fi nal de 2022, tinerii din Caporal Alexa au colindat la mai multe instituții arădene
În preajma Crăciunului anului 

2022, mai multi tineri din Capo-
ral Alexa, sub îndrumarea pr. Liviu 
Pam� loiu și a d-lui prof. Livius Mis-
coi au plecat la colindat la mai mul-
te instituții arădene.

Dacă luni seara au participat la un 
frumos concert de colinde organizat 
de Primăria Santana, joi dimineața 
au pornit la colindat la mai mul-
te instituții din Arad, spre bucuria 

tinerilor și incantarea gazdelor. 
Dintre acestea amintim: Prefectura 
Arad, Primăria Arad, ANAF, Inspec-
toratul Școlar, Consiliul Județean și, 
nu în ultimul rand, la mănăstirea 
arădeană din Gai.

S-a prezentat un vechi obicei de 
la Caporal Alexa – „mersul cu duba” 
care cuprinde colinde și strigaturi 
străvechi de Crăciun, speci� ce lo-
cului.

Pe lângă acestea, tinerii au pur-
tat ( o parte dintre ei) vechi șube și 
straicute, cu se mergea mai demult 
la colindat.

De praznicul Nașterii Domnului, 
acești copii minunați au interpretat 
colindul lor și în fața credincioșilor 
prezenți la biserica, la care s-au 
adăugat și grupul de stelari.

   Prof.Livius Miscoi


