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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Investițiile publice
se văd la tot pasul

O  n o u ă  e t a p ă 
d i n  m o d e r n i z a r e a  s t r ă z i l o r

În cursul lunii iulie s-au fi nalizat lu-
crările de asfaltare pe cele șapte străzi 
cuprinse în proiectul de modernizare 
a străzilor de anul acesta: Horia și Pri-
măverii, Grâului, Lacul Roșu, Ciocâr-
liei, Mihail Sadoveanu, Mihai Viteazu 

și parțial Vânătorilor. 
Legat de acest aspect, domnul Da-

niel Tomuța a declarat: „Știu că mai 
sunt câteva străzi neasfaltate, sunt 
străzi pe care nu este nici canalizare. 
Nu le-am uitat, dar nu se pot face toa-
te deodată. Este vorba de mai puțin de 
4 km de străzi pentru care lucrăm la 
documentația pentru extinderea ca-
nalizării și anul viitor se pot și asfal-
ta. Vom încheia astfel discuțiile des-
pre asfaltare și canalizare în Sântana 
și ne vom putea orienta atenția către 
alte obiective de interes local.” 

Refacerea carosabilului avariat 
Sunt aproape de fi nalizare lucrările 

de întreținere a drumurilor din oraș. 
Au fost executate plombări unde a 
fost necesar și au fost conturate cu 
borduri 30 de intersecții ale drumu-
rilor județene cu străzile locale. Pe 
lângă aspectul estetic, montarea bor-
durilor are rol de stabilizare a carosa-
bilului și de prevenire a ieșirii acci-
dentale către șanțuri. 

M o b i l i e r  ș c o l a r  n o u

O veste bună pentru Liceul Tehnolo-
gic „Stefan Hell”. A sosit primul trans-
port cu mobilier școlar pentru clădirea 
de pe strada Ghioceilor. Prin reabilita-
rea complexă pe care a suferit-o, aceas-
tă clădire a devenit echivalentul unei 
construcții școlare noi din care elevii 
și profesorii nu vor mai recunoaște ni-
mic. S-a executat consolidarea întregii 

clădiri de la fundație la acoperiș, recom-
partimentarea sălilor de clasă și a gru-
purilor sanitare, refacerea tencuielilor 
interioare și exterioare, înlocuirea ușilor 
și ferestrelor, schimbarea podelelor, în-
locuirea mobilierului etc.
Școala va fi  pregătită în cele mai bune 

condiții pentru deschiderea anului 
școlar. 

Te r e n  p e n t r u
 tenis de câmp 

î n  l u c r u
Iubitorii tenisului de câmp au un 

motiv de bucurie. În curând se va 
da în folosință primul teren pentru 
practicarea acestui sport. 

S â n t a n a , 
î n c o n j u r a t ă  d e  a s f a l t  n o u 

d i n s p r e  t o a t e  i n t r ă r i l e  î n  o r a ș
Domnul Iustin Cionca, președintele 

Consiliului Județean Arad, a remar-
cat într-un comunicat recent, calita-
tea legăturilor rutiere de care benefi -
ciază orașul nostru. Este de apreciat 
faptul că prin implicarea CJ Arad au 
fost reabilitate în ultimii ani drumu-
rile județene între Zimand-Sântana 
și Sântana-Pâncota, iar anul acesta 
șoseaua ce leagă orașul nostru de co-
muna Olari. 
Tot în acest an s-a turnat un nou co-

vor asfaltic pe drumul județean Sân-
tana-Curtici până la intersecția cu 
drumul național. Dacă se adaugă și 
lucrările de modernizare ale drumului 
Caporal Alexa-Olari-Sânmartin, afl a-
te în plină desfășurare, domnul Ius-
tin Cionca are dreptate: Sântana este 
înconjurată de asfalt nou dinspre toa-
te intrările în oraș. Redăm mai jos 
declarația președintelui Consiliului 
Județean Arad:
„Șantierul drumului județean Sintea-

Sântana a ajuns astăzi, cu un covor 
gros de asfalt, la ieșirea din Sântana 
spre Olari. Este cea mai consisten-
tă lucrare realizată pe acest tronon de 
drum, în ultimele decenii!
Drumul județean reabilitat are o lun-

gime de 10 kilometri, iar valoarea to-
tală estimată a lucrării este de 19 mi-
lioane de lei. Modernizăm legătura 
între Sântana și comuna Olari, până 
la Sintea Mică. Astăzi orașul Sântana 
este accesibil pe drumuri moderniza-
te din toate direcțiile, este înconjurată 
de asfalt nou dinspre toate intrările în 
oraș, ceea ce îi deschide o nouă per-
spectivă de dezvoltare.
Prin reabilitarea acestui drum 

județean pe anumite tronsoane a fost 
lărgit carosabilul, s-au amplasat acos-
tamente, parapeți metalici, sunt repa-
rate opt podețe, amenajate și toaleta-
te șanțurile, se montează indicatoare, 
stâlpi de ghidare și borne kilometrice 
și hectometrice. Lucrarea este fi nanțată 
de Consiliul Județean Arad.”

Schimbare la vârful primăriei
Dinorel Muscă 

este noul viceprimar al orașului

În ședința consiliului local din 28 iu-
lie viceprimarul orașului în perioa-
da 2012-2020, domnul Cornel Gligor, 
și-a prezentat demisia. Consiliul lo-
cal a decis ca funcția de viceprimar al 
orașului să fi e ocupată de către dom-
nul Dinorel Musca, consilier local din 
partea Partidului Național Liberal 
și profesor la Liceul Tehnologic „S. 
Hell” din oraș. 
Noul viceprimar al orașului este 

sântănean și a acumulat o experiență 
de 8 ani în consiliul local. Este ab-
solvent al Facultății de Litere Filo-
zofi e și Istorie a Universității de Vest 
Timișoara. Pe lângă meseria de bază 
se ocupă și cu agricultura, lucrând te-
renul agricol al familiei. 
Domnul Dinorel Muscă, noul vice-

primar al orașului Sântana, a decla-
rat: Sunt pregătit sufl etește pentru a 
prelua această funcție. Cunosc bine 
orașul Sântana și satul Caporal Ale-
xa, oamenii și problemele lor și mă 
voi strădui să fi u util comunității.  
La schimbarea stafetei fostul vicepri-

mar a declarat: Am deplină încrede-
re în noua echipă de conducere. Sunt 
oameni de caracter și sunt convins că 
vor colabora efi cient pentru dezvolta-
rea orașului. Le doresc succes! 
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Căsătoriile lunii Iunie 2020
CÂLB CĂTĂLIN CRISTIAN și GOTAN IOANA

CIOAZA OVIDIU ADRIAN și CHIRILĂ ADRIANA GABRIELA
MARTA ANDREI MĂDĂLIN  și WEISENBURGER DENISA IULIANA

ONICA GHEORGHE ALIN și CĂILEAN ADINA LUCIANA
GAUDI MIHAIU și BREDEAN MARIA

NICOLA GABRIEL și NICULA AURELIA MARIA
TIRLA VALENTIN DANIEL și ILIȘOI ANDREEA MARIA

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

cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor 

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

Primar, Daniel Tomuța

POPA FLOARE
ADAM FLORICA

IGREȚ MARIA
BREZULEANU LUCIAN 

BLAM ECATERINA
SCHILLER HILDA CECILIA
GAVRILĂ ETEL MANUELA

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

Cornel Gligor a renunțat
 la funcția de viceprimar 

pentru a se dedica învățământului

Anunț APIA
 Stimati fermieri,

Pentru a bene� cia de platile subventiei pentru anul 2020 toti 
fermierii care au depus cerere unica de plata în formatul on-li-
ne  la CENTRUL LOCAL SANTANA   sunt obligați sa semneze 
� zic cererile de plata. Nesemnarea cererii unice de plata duce la 
respingerea de la plata a subvenției.

Accesul in sediul C.LOCAL APIA SANTANA se  va face res-
pectand regulile sanitare impotriva COVID 19 (Purtarea obliga-
torie a mastii de protectie,dezinfectarea mainilor la intrarea in 
sediu,pastrarea distantei,prezenta unui singur fermier/functio-
nar pentru evitarea aglomerarii). Va multumim

   Coordonator C.Local Santana  Bichis Lucia

- Legat de plecarea de la 
primărie l-am rugat pe 
domnul Gligor să facă o 
scurtă declarație: 

- Este o decizie personală pe 
care am adus-o la cunoștința 
primarului Daniel Tomuța și 
a colegilor din grupul PNL 
încă de începutul anului. 
Este capătul unui drum de 
succes început în 2012 ală-
turi de actualul primar și 
echipa liberală din Sântana. 
Știu câte obiective impor-
tante s-au realizat în acești 
ultimi ani și sunt mulțumit 
în mod special pentru că am 
reușit să implementăm ma-
rile proiecte de infrastruc-
tură care de� nesc un oraș: 
canalizarea și asfaltarea. Mă 

bucur de asemenea că mă 
voi întoarce într-o școală 
frumoasă, în care toate clă-
dirile au fost renovate. Dacă 
spun doar atât, veți înțelege 
de ce sunt mulțumit.

- Anul 2020 este oricum un 
moment de bilanț înaintea 
alegerilor, care sunt realiză-
rile cu care vă mândriți?

- Am amintit deja de as-
faltări, de canalizare, 
de investițiile făcute în 
învățământ. Sunt multe alte 
realizări care se regăsesc de 
fapt în bilanțul acestor ani, 
bilanț pe care îl prezintă pri-
marul la încheierea manda-
tului și nu vreau să mă repet. 

- Se putea face mai mult?
- Orice răspuns poate lăsa 

loc la interpretări, însă i-am 
rugat public pe adversarii 
noștri să caute o altă locali-
tate din județul Arad care să 
aibă realizări atât de impor-
tante precum orașul nostru. 
Nu au găsit. Acest lucru este 
deja un răspuns.

- Se putea face mai bine?   
- mNumai cine nu 

muncește nu greșește. Astăzi 

dacă am lua-o de la capăt, 
sunt convins că unele lucruri 
le-am face mult mai bine. În 
2012 avea cineva experiența 
canalizării? Sunt însă ferm 
convins că am procedat bine 
atunci când am ales să fa-
cem în primul rând ceea ce 
au decis cetățenii în sondajul 
de opinie: canalizare și asfal-
tare.  

- Rămâneți alături de pri-
marul Daniel Tomuța și de 
PNL?

- Bineînțeles. Opțiunile 
mele politice sunt aceleași 
de 30 de ani.

 Voi continua să susțin pri-
marul și consilierii PNL pen-
tru că se prezintă cu cele mai 
remarcabile realizări din is-
toria orașului și a satului Ca-
poral Alexa. Fapte, nu vorbe.

Mulțumesc colegilor și co-
laboratorilor.

Am încercat să îmi fac trea-
ba cu responsabilitate, să 
răspund la solicitările oame-
nilor și sper ca, în mare mă-
sură, să �  reușit.

Doresc multă sănătate tu-
turor.

Acțiune de curățenie la Caporal Alexa
Serviciul de gospodărire comunală împreună cu bene-

fi ciarii de ajutor social au reușit zilele trecute să igieni-
zeze în mare parte amplasamentul  situat pe marginea 
Drumului Comunal 111, care face legătura între Olari și 
Caporal Alexa.
 Cu aceasta ocazie au fost colectați 30 de saci cu gunoi 

menajer (aproximativ 7,2 mc) care au fost predați ope-
ratorului de salubritate și 5 saci big bag (aproximativ 
10,5 mc) cu PET-uri și doze de aluminiu predați către un 
alt operator economic autorizat în colectarea deșeurilor 
reciclabile.
Având în vedere că recent au început lucrările de mo-

dernizare a acestui drum județean, rugăm insistent 
cetățenii satului Caporal Alexa să depoziteze deșeurile 
reciclabile în sacii galbeni și pe cele menajere în pube-
lele din gospodărie, iar dacă nu dețin astfel de recipienți/
saci se pot adresa Primăriei Orașului Sântana, compar-
timent Protecția Mediului, tel 0733 037 830 – Laurențiu 
Blidar.
Vă avertizăm că depozitarea deșeurilor din gospodăria 

personală pe câmp se sancționează atât contravenţional, 
cu amenzi de până la 100.000 lei, cât şi penal, cu închi-
soare de la 6 luni la 3 ani.

Ambrozie S-au efectuat stropiri pentru combaterea am-
broziei. 
Vă reamintim că în perioada înfl oririi am-

brozia poate produce reacții alergice grave. 
Pentru a ne proteja, distrugeți această plantă 
de pe terenurile dumneavoastră și sesizați la 
primărie locurile în care ați observat-o.

Dezinsecție

Joi 16.07.2020 s-a desfășurat 
o nouă acțiune de dezinsecție 
împotriva muștelor, căpușelor 
și a țânțarilor. Insecticidul a 
fost pulverizat prin termonebu-
lizare, cu ajutorul unui echipa-

ment care pulverizează soluția 
de lucru sub formă de particu-
le foarte fi ne (la nivelul micro-
nilor). Fiind încălzite și foarte 
ușoare acestea „plutesc” foar-
te mult în aer și se răspândesc 
în tot spațiul afl at la dispoziție. 
Substanțele folosite în proce-

sul de dezinsecție (Solfac Trio 
EC 200 și Romal 65) sunt omo-
logate de Ministerul Sănătății 
și nu sunt periculoase pentru 
oameni și animalele domestice. 

Prezența câinilor pe străzi, in-
clusiv a celor fără stăpân, afec-
tează siguranța trecătorilor. Cu 
perseverență încercăm să ținem 
sub control acest fenomen.
În data de 16 iulie au fost 

capurați câinii vagabonzi de 
pe următoarele străzi: Unirii, 
Zona EKR, centru, Bistriței, 1 
Mai, Grivița Reduta, Poetului, 
Romanței și Parcul Katharina 

Ackermann. Echipajul de eca-
risaj s-a deplasat și în alte zone 
semnalate de către cetățeni, re-
spectiv străzile: Trandafi rilor, 
Muncii, Plopului, Someșului, 
Avram Iancu, 1 Decembrie. 
Pentru a pregăti cum se cuvi-

ne viitoarele acțiuni vă rugăm 
să anunțați la primăria orașului 
dacă întâlniți cazuri de câini li-
beri pe străzi, prin mesaj pe pa-
gina de facebook a primăriei 
sau la telefon: 0357 100074. 

Câinii......
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Primar 
Daniel Tomuța

„Prin întreaga mea activitate am încercat 
să las ceva frumos în urma muncii mele 

și am dorit să avem stabilitate administrativă
 în comunitățile noastre locale 

din Sântana și Caporal Alexa”
Primar Daniel Tomuța

Prezentarea Bilanțului 
ANII 2012-2016

Reparații la sala de sport
S-au curăţat pereţii pe toată 

înălţimea sălii, a fost zugrăvită 
zidăriea, revizuite băile şi ves-
tiarele şi a fost refăcută scara 
de la intrare prin placarea cu 
gresie. Intervenţiile- inclusiv 
lucrul la înălţime, au fost real-
izate de Primvest Consult Srl.

A fost reabilitată școala veche
 din Caporal Alexa

Una din vechile imobile din lo-
calitatea Caporal Alexa este vechea 
școală sau „școala mică” ce datează 
din anul 1898. Aici au învățat 
generații de-a rândul, numărându-
se printre ei și marele poet și eseist 
ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ, � u 
al satului. 

În anul 2013 s-a reușit refacerea 
acoperișului.

În 2015, cu sprijinul Primăriei 
orașului Sântana și al credincioșilor, 
s-a reușit reabilitarea întregii clădiri 
prin refacerea instalației electrice, 
tencuirea și zugrăvirea interioară 
și exterioară, geamuri și uși tip ter-
mopan, izolația pereților exteriori 
și crearea unei săli de evenimente 
–„Ștefan Augustin Doinaș”,  dotată 
cu veselă, mese și scaune. 

Acoperiș nou la spital

Pentru a facilita atragerea 
de investitori în servicii 
medicale pentru sântăneni, 
administrația locală a dema-
rat o lucrare importantă care 
vizează renovarea clădirii 

fostului spital orășenesc, 
clădire ce se află în patrimo-
niul orașului Sîntana.

În acest sens s-a procedar la 
schimbarea acoperișului ve-
chi al clădirii.

A fost 
construită 

Capela 
din 

Comlăuș

Au fost
 încurajate 
investițiile 

private

Am fost ales primar prin voința dumnea-
voastră, a majorității cetățenilor din Sânta-
na și Caporal Alexa și chiar dacă au fost și 
cetățeni care au avut alte opțiuni politice, 
cum este și � resc, m-am comportat mereu 
ca un primar al tuturor, fără resentimente, 
așa cum și este normal în orice societate 
care dorește să progreseze.
În toată activitatea mea am considerat că po-
litica nu trebuie confundată cu administrația 
și pot spune că în timpul mandatelor mele de 
primar, orașul Sântana a progresat constant, 
iar în activitatea administrativă am încer-
cat să promovez un climat de liniște și bună 
înțelegere între oameni, punând pe primul 
loc interesul orașului și al comunității lo-
cale, ceea ce cred că se și vede prin modul 
cum am administrat orașul, prin proiectele 
implementate, căutând de � ecare dată să 
avem o atmosferă bună, de colaborare cu 
Consiliul Local, aparatul administrativ al 
Primăriei și cetățeni.

Dacă am reușit sau nu să mă ridic la ni-
velul așteptărilor dumneavoastră, cei care 
mi-ați acordat încrederea atunci când 
m-ați ales primar, nu știu, vă pot însă spu-
ne, cu mâna pe inimă, că în toți acești ani, 
am depus toate eforturile pentru binele 
comunității noastre locale.
Am arătat în acești ani că împreună pu-

tem să ne clădim un oraș tot mai frumos și 
mai bine pus la punct în care � ecare poate 
trăi în liniște alături de vecini și prieteni, 
fără învrăjbire între oameni. 

Așa trebuie să � e și pe mai departe și cu 
ajutorul Bunului Dumnezeu, vom reuși!
 Suntem o comunitate mică, majoritatea 
ne cunoaştem între noi, de aceea, trebuie 
să ne respectăm unii pe alții, noi şi fami-
liile noastre vom continua să trăim aici, în 
Sântana şi ne vom mai întâlni, indiferent 
de opțiunile fi ecăruia. 
  Ușa de la Primărie a fost și este deschisă 
pentru orice cerință a cetățenilor, iar în acești 
ani am încercat, în limita posibilitățăilor le-
gale să ajut, cu ce pot, pe oricare concetățean 
care a venit la Primărie. 
 Nu am interese de natură economică și am 
fost mereu garantul asigurării drepturilor 
dumneavoastră, ale cetățenilor din Sântana 
și Caporal Alexa, muncind zi de zi pentru 
administrarea corectă a orașului, prin impli-
care și cu respectarea întocmai a cerințelor 
legale.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care 
mi-ați acordat-o când m-ați ales primar și 
sper din tot su� etul că nu v-am dezamăgit 
în toată această perioadă. 

Primar Daniel Tomuța

Au fost sprijinite activitățile 
sportive, culturale și educative

S-a reînființat
 fanfara

 ”Lambert 
Steiner”
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În anul 2013, Primăria a 
depus la guvern și a reușit să 
obțină � nanțarea pentru un 
proiect de asfaltare a 8,1 km 
de străzi orășenești, în va-
loare de cinci milioane de lei 
(50 de miliarde în vechii lei). 

În anul următor programul 
a demarat prin turnarea pri-
mului strat de asfal.

După cum se știe, din cau-
za întârzierilor de � nanțare 

lucrările au fost oprite în 
primăvara lui 2015, ultima 
plată, 500 000 de lei, � ind fă-
cută la sfârșitul anului 2015, 
cu o întârziere de șase luni 
de la emiterea facturilor.

În 2016 lucrările au reînce-
put în forță.

Străzi asfaltate prin PNDL
Paltinisului

Teiului
T Vladimirescu

Pacii
1Decembrie 

pana la Zefirului
Caprioarei
Campului
Bistritei
Aradului

I L Caragiale
N Balcescu

Bicazulu

Primar 
Daniel Tomuța

„Prin întreaga mea activitate am încercat 
să las ceva frumos în urma muncii mele 

și am dorit să avem stabilitate administrativă
 în comunitățile noastre locale 

din Sântana și Caporal Alexa”
Primar Daniel Tomuța

Prezentarea Bilanțului 
ANII 2012-2016

S-a reușit asfaltarea a 21  km 
În 2012 erau 9 km de asfalt pe 7 străzi.

A fost câștigat proiectul pentru asfaltarea 
a 8,1 km, pe care s-a turnat primul strat. 

În  anii următori 2016-2017 
s-a turnat stratul 2, de uzură și acostamentele.

Primul program de asfal-
tare inițiat de administrația 
locală a vizat mai multe 
străzi din oraș, fi nanțarea 
pentru aceste prime lucrări 
fi ind asigurată din surse 
proprii, respectiv din buget-
ul local. 

S-au asfaltat:
 - pentru a facilita accesul 

către cimitirul catolic
 din capătul străzii

 Ghioceilor, a fost asfaltat 
drumul până la intrarea

 în cimitir și a fost 
amenajată o parcare 

de aproximativ 200 mp.
- străzile:

Unirii
Muncii

M.Viteazu 
Rodnei

Ghioceilor
Garii

Campului
Crișana

M. Viteazul -piață
Olteniei
Cloșca 

Păltinișului

Teiului
C. D. Gherea -până 

la Zefirului
1 Decembrie -până 

la 
Zefirului

M. Eminescu
Zarandului

Aradului
Avram Iancu

Bistriței
Dudului
Garofitei
L. Blaga 
Lalelelor
Liliacului

M. Viteazul -stadion
M. Viteazul

Oituz
Păcii

T. Vladimirescu
Unirii

2Zefirului

Teren sintetic multifuncţional
 şi parc de joacă pe Dunării

După ce a fost dat în folosinţă 
parcul şi terenul sintetic din 
Caporal Alexa, s-a început 
amenajarea unui spaţiu de 
sport şi agrement şi în oraş.

Acesta a cuprins un teren sin-
tetic multifuncţional pentru 
fotbal/handbal, cu dimensi-
unile de 50×25m, împrejmuit 
cu plasă până la înălţimea de 
6m, un parc de joacă pentru 
copii, grupuri sanitare şi o 
parcare de 12 locuri.

Proiecul s-a realizat pe teren-
ul situat între străzile Dunării 
şi Mărăşeşti, în capătul străzii 
Mihai Eminescu. 

A fost amenajat parcul
 “Katharina Ackerman”

Pentru a îmbunătăţi aspec-
tul zonei centrale a orașului, 
pentru a crea un ambient cât 
mai plăcut în zonă și pentru 
a avea un punct de reper și 
de întâlnire pentru locuitorii 
orașului, Primăria Sântana 
a amenajat parcul Katharina 
Ackerman, cu o suprafaţă to-
tală de 7.020 metri pătraţi.

Spaţiul a fost conceput ca un 
ansamblu universal, multi-
funcţional, în care s-au creat 
mini-zone separate pentru 
odihnă pasivă, pentru dis-
tracţia copiilor etc., asigurân-
du-se trei funcţii principale 
ale parcului: decorativă, re-
creativ-educativă și sanitară.

După amenajare parcul cu-
prinde o zonă cultural-educati-
vă cu o scenă pentru spectacole, 
o zona de mijloc recreaţional-
sportivă, având în componenţă 
ca element principal o fântână 
arteziană, și o zonă destinată 
copiilor, cu locuri de joacă pen-
tru aceștia.

La toate 
străzile asfaltate 

s-au realizat 
marcajele

 rutiere
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  SÂNTĂNEANUL 

Primar 
Daniel Tomuța

„Prin întreaga mea activitate am încercat 
să las ceva frumos în urma muncii mele 

și am dorit să avem stabilitate administrativă
 în comunitățile noastre locale 

din Sântana și Caporal Alexa”
Primar Daniel Tomuța

În acești 8 ani de când am 
fost ales primar al orașului 
Sântana, investițiile publice 
au cuprins lucrări bene� ce 
pentru toate localitățile din 
aria noastră administrativă, 
concretizate în lucrări de pa-
vare, achiziționare și montare 
locuri de joacă pentru copii, 
lucrări de renovare clădiri 
publice, lucrări de pietruire 
drumuri, investiții în peisa-
gistică, construcții capele, 
lucrări de asfaltare străzi și 
amenajare parcări, investiții 
în rețelele de apă și canali-
zare, în rețeaua de iluminat 
public, amenajare terenuri 
sintetice de sport, amenajare 
trotuare, construire podețe, 
lucrări de curățenie și decol-
matare, investiții în școli și 
grădinițe, renovare Primă-
rie, achiziționarea de utilaje 
pentru oraș, îmbunătățire 
servicii medicale, sprijinirea 
activităților școlare, sportive, 
culturale  etc.

Toate proiectele publice im-

plementate au făcut parte din 
strategia noastră de dezvolta-
re locală, strategie gândită pe 
exerciții bugetare distincte, 
totul � ind raportat la resurse-
le � nanciare de care a dispus 
orașul Sântana.

Este și motivul pentru care, 
pe anumite perioade bine 
de� nite, am avut prevăzute 
anumite investiții de moder-
nizare, investiții structurate 
în funcție de banii pe care 
i-am avut la dispoziție și care 
au cuprins lucrări ce au adus 
plus valoare localităților Sân-
tana și Caporal Alexa.

De asemenea, accesarea de 
� nanțări pentru investiții 
publice prin fonduri euro-
pene, guvernamentale și de 
la Consiliul Județean a fost o 
prioritate pentru mine în toți 
acești ani, iar rezultatele se 
văd prin investițiile mari re-
alizate în oraș, prin șantierele 
de modernizare deschise, 
prin multitudinea de proiecte 
câștigate.

Fiecare investiție publică 
pusă în practică a reprezen-
tat un nou pas spre un oraș 
cât mai bine pus la punct, 
dar pentru a ajunge acolo 
unde dorim trebuie să � m 
realiști: mai sunt încă mul-
te de făcut.

De aceea candidez pentru 
un nou mandat de primar 
al Orașului Sântana! 

Am proiecte care trebuie 
implementate în următorii 
ani, de la continuare asfal-
tări, extindere rețea de apă și 
canalizare, construcție Casă 
de Cultură, investiții supli-
mentare în învățământul 
sântănean etc, am în pre-
gătire noi proiecte pe fon-
duri europene și vreau ca și 
în următorii 4 ani Sântana 
și Caporal Alexa să evolue-
ze, să se modernizeze, totul 
într-un climat de stabilita-
te administrativă și pace 
între oameni.

Primar Daniel Tomuța

Prezentarea Bilanțului 
ANII 2012-2016

Cu fi nanțare de la Consiliul Județean s-au asfaltat 
drumurile către Caporal Alexa și către Zimand

A fost amenajat parcul
din Caporal Alexa

De ani buni locuitorii satului 
se obişnuiseră cu depozitul de 
moloz, pământ şi gunoi, din 
mijlocul satului.
Ca urmare, administrația lo-

cală a transformat zona re-
spectivă radical.
 În locul vechii gropi de gu-

noi, s-a amenajat un frumos 
parc care se întinde pe o su-
prafaţă de 2.100 mp. Au fost 
montate băncile, locurile de 
joacă şi stâlpii de iluminat. De 
asemenea au fost tăiaţi pomii 

care reprezentau un pericol şi, 
în locul acestora, au fost plan-
taţi pomi ornamentali.
Parcul are o instalaţie de iri-

gat automată pentru  a păstra 
gazonul verde pe perioada ve-
rii. În cel mai scurt timp se va 
instala şi sistemul de suprave-
ghere video.
A avut loc și extinderea lo-

curilor de joacă cu alte piese, 
inclusiv montarea unor mese 
pentru tenisul de masă.

Teren sintetic de sport
 la Caporal Alexa

Lângă parcul din Caporal 
Alexa, pentru a întregi zona 
de recreere şi distracţie, s-a 
construit un teren de sport 
multifuncţional. 
Construită după un sistem 

modern, suprafaţa de joc este 
artifi cială, acoperită cu nisip 
cuarţos şi granule de cauciuc. 

Terenul a fost împrejmuit cu 
un gard de 7 m înălţime , fi -
ind destinat desfăşurării ore-
lor de sport pentru elevii de 
la Şcoala Gimnazială „Ştefan 
Augustin Doinaş” din Capo-
ral Alexa sau închirierii pen-
tru cei care vor să-l foloseas-
că în timpul liber. 

Parcări amenajate 
la Caporal Alexa

În Caporal Alexa, au fost 
amenajate parcările de la Bi-
serica Ortodoxă și de la Școa-
lă, lucrări executate prin pa-
vare, atât pentru utilitate cât și 
pentru estetică

Noi locuri de joacă amenajate
Au fost dotate cu noi echi-

pamente de joacă parcul nr.1 
de pe strada M. Viteazul, 
grădiniţa de pe strada Unirii 
şi şcoala cu predare în limba 
germană de pe strada Mun-
cii, nr. 56.

Au fost amenajate astfel de 

locuri de joacă și în parcul 
nou din Caporl Alexa.

Procesul de amenajare a lo-
curilor de joacă a continuat 
prin modernizarea parcului 
Katharina Ackermann (vis-
à-vis de Biserica catolică din 
Sântana).
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să las ceva frumos în urma muncii mele 

și am dorit să avem stabilitate administrativă
 în comunitățile noastre locale 

din Sântana și Caporal Alexa”
Primar Daniel Tomuța

Prezentarea Bilanțului 
ANII 2012-2016

S-a fi nalizat construcția stației 
de ambulanță. 

O lucrare importantă de-
rulată în oraș a fost cea 
de reabilitare și renovare 
totală a clădirii stației de 
ambulanță. 
S-a amenajat o clădire 
modernă, la standardele 
cerute, și care apoi a fost 
utilată cu toate dotările 
necesare. 

Prin efort propriu au fost 
construite stații de autobuz

 În Sântana și Caporal Alexa a 
avut loc amplasarea mai mul-
tor staţii de autobus. 
Acestea au fost construite în 
atelierul mecanic al primăriei, 
prin eforturi proprii şi la un 
cost redus. 

Pentru o bună gospodărire a 
orașului a fost dotată Primăria 
cu: buldoexcavator, tractor și 
remorcă, PRB, două mașini de 

pompieri, microbuz etc

Au fost modernizate stadioanele orașului:
 vestiare construite , bănci de rezerve,

 sistem de irigat gazonul etc
Preocuparea administrației locale pentru 
sprijinirea sportului în Sântana s-a concreti-
zat într-o serie de investiții realizate la Baza 
Sportivă din oraș, unde evoluează echipa de 
fotbal „Unirea” Sântana, precum și la teren-
ul de fotbal din Caporal Alexa.

Astfel, la Sântana și Caporal Alexa au fost 
amenajate de la zero vestiare noi. 
Totodată, la Sântana au fost amenajate și 
băncile de rezerve și s-a realizat sistemul de 
irigat gazonul.

Construcţia acesteia a durat 
doi ani şi a fost susţinută � -
nanciar de către credincioşii 
parohiei, de către Consiliul 
Local Sântana şi de către 
diverşi sponsori. Întregul edi-
� ciu a costat peste 100.000 lei.

A fost sfi nțită  prima capelă din oraş

A fost deschisă 
fi rma Primvest 

Consult, a consi-
liului local, a fost 

înfi ințată o fabrică 
de pavele 

-fonduri europene-

 S-au construit parcări pavate sau asfaltate la: 
EKR, noul sediu al poliției,  liceul tehnologic, 

parcul Katharina Ackerman, biserica Sântana II
la școala și biserica din Caporal Alexa, 

 la stația de ambulanță și la capela din Comlăuș. 

Podețe construite
S-au realizat podeţele de scurgere 

a apelor pe următoarele străzi: câte 
unul pe străzile N. Bălcescu, T. Vlai-
mirescu, I.L. Caragiale şi Păltinişului 
şi două pe str. Păcii, pe T. Vladimires-
cu şi I.L. Caragiale.

Din economiile făcute 
de administrația locală,  

au fost achiziționate un 
număr de 670 plăcuțe 
cu numele � ecărei străzi 
din oraș. 

Plăcuțele de identi� -
care stradală au fost am-
plasate  la intersecțiile 
străzilor în care acestea 
lipseau sau erau deterio-
rate.

Acțiunea  de montare a 
plăcuțelor a fost realizată 
fără costuri suplimen-
tare.

Plăcuțe de identifi care 
stradală
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La Sântana, imediat după in-
troducerea canalizării a dema-
rat pietruirea drumurilor de pă-
mânt. Prin urmare, s-au pietruit 
aproape 2,6 Km de străzi, pe o 
lăţime de 4-5 m, în funcţie de 
situaţie, cu fundaţie de balast 
şi 20 cm de piatră spartă. 
Vorbim despre: Strada Bu-

jorului, Strada Aurel Vlai-
cu , Strada Crinului I, Strada 
Crinului II, Strada Romanţei, 
Strada Zefi rului, Strada Grivi-
ţa redută 

De asemenea, s-a pietruit 
drumul de la gară către pla-
toul C.F.R.

În Caporal Alexa, 
s-a lucrat la proiectul 

de pietruire a 5 km 
de străzi marginale.

Drumuri şi curent realizate
în cartierul rezidenţial

Conform Legii 15/2003, pri-
vind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuin-
ţe proprietate personală, înce-
pând cu anul  2011,  în zona 
Bornăzăl a fost proiectată înfi -
inţarea unui cartier rezidenţial, 
prin atribuirea  a 52 de parcele 
de teren, fi ecare cu o suprafaţă 
de 400 mp. 
Pentru a veni în sprijinul be-

nefi ciarilor acestei legi, au fost 
amenajate prin pietruire trei 

străzi cu o lungime de 700 m, 
cu rigole pentru scurgerea apei 
şi stâlpi pentru alimentarea cu 
energie electrică.

Extindere rețea de apă
în cartierul rezidenţial

Compania de Apă Arad, prin in-
termediul angajaţilor de la Uzina de 
apă Sântana, a realizat extinderea 
reţelei de apă potabilă în cartierul 
rezidenţial. 

Lucrarea s-a executat pe conductă 
de polietilenă, cu diametrul de 125 
mm pe o lungime de aproximativ 
1000 m.

A fost finalizată pietruirea 
străzilor de pământ. 

- 7 km în Sântana -
- 5 km în Caporal Alexa-

Au fost înființate peste 400 
de locuri de muncă la EKR, 

Primvest, Profi, 
Fabrica de pavele, HAI

S-au construit și reabilitat 
10 km de trotuare,  

din beton sau pavaj, din care 
6 km în Caporal Alexa 

S-a introdus canalizarea pe 49 km de străzi 
și s-a construit stația de epurare

S-a extins iluminatul public 
în Sântana și în Caporal Alexa

S-a  monitorizat 
permanent calitatea aerului

A fost renovat exteriorul
 Primăriei

Tencuiala exterioară a 
clădirii s-a deteriorat fo-

arte mult. La intrarea 
secundară, de pe strada 
M. Viteazul, exista riscul 
ca o bucată de mortar să 
cadă şi să accidenteze pe 
cineva. Au fost  două mo-
tive su� cient de solide pen-
tru a proceda la renova-
rea faţadei, lucru ce s-a și 
întâmplat.

S-au pietruit 
străzile

 marginale 
din Sântana

-2158 m-

Au fost  pietruite în totali-
tate străzile Plopului, Crinu-
lui, Florilor şi Romanţei. Strada 
Cloşca- tronsonul dinspre strada 
Mărăşeşti către Asociaţia Agricolă 
Romgera- pe o porţiune de 317 
m, tronsoane de străzi rămase 
neamenajate de la marginea către 
Şimand a oraşului. Este vorba de 
capătul străzilor Oituz, Poetului, I 
L Caragiale, T Vladimirescu 

S-a modernizat 
piața agroalimen-

tară și s-a construit 
hala de lactate
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S-a lucrat la renovarea to-
tală a grupurilor sanitare de 
la clădirea școlii de pe strada 
Ghioceilor, nr. 31, s-a zugrăvit 
holul de la intrarea în Şcoala 
“Sfânta Ana”, iar cu ajutorul 
muncitorilor de la şcoală s-a 
montat gresia în acelaşi hol.

De asemenea, a fost amena-
jat cabinetul stomatologic 
şcolar de la Şcoala “Sfânta 

Ana”.
La Şcoala “Şt. Augustin 

Doinaş” s-a lucrat la izolar-
ea termică a clădirii.

Lucrările de reabilitare termică la clădirea 
principală a şcolii gimnaziale „Sf. Ana” au 
constat în izolarea termică exterioară a corpu-
lui de clădire şi în reabilitarea terasei (reface-
rea acoperişului). 
Izolarea termică s-a făcut prin anveloparea 

cu  polistiren expandat de 10 cm grosime, 
peste care s-a aplicat un strat de vopsea struc-
turată. Cu această ocazie au fost schimbate şi 
pervazurile de la toate ferestrele.
În ce priveşte reabilitarea terasei, aceasta a 

fost dezvelită, îndepărtându-se stratul de zgu-
ră folosit ca izolant la construcţia şcolii în anul 
1974. A fost aplicate apoi noile straturi de ter-
moizolaţie cu polistiren extrudat peste care s-a 
turnat  o nouă şarpantă şi hidroizolaţie. 

Investiții majore la instituțiile de învățământ
A avut loc  reabilitarea corpului I de clădire a 

Liceului Tehnologic, care a constat în izolarea 
termică exterioară şi refacerea totală a acope-
rişului la clădirea principală. 
Lucrarea, a fost  aproape identică cu cea exe-

cutată la Şcoala „Sfânta Ana”, respectiv anve-
loparea corpului de clădire cu polistiren ex-
pandat de 10 cm grosime şi aplicarea unui 
strat exterior de vopsea structurată. În ce pri-
veşte acoperişul liceului, s-a reparat şarpanta 
deteriorată şi s-a procedat la înlocuirea totală 
a ţiglei de pe clădire.

La Liceul Tehnologic

La Școala Generală 
Sfânta Ana

Sala de festivităţi a 
Liceului Tehnologic 

 a fost reamenajată!
Lucrările au fost � nalizate în partea a doua 
a lunii ianuarie şi au constat în placarea cu 
gresie a întregii suprafeţe a sălii (258 m2), 
lucrări de vopsitorie şi zugrăveli, înlocuirea 

uşilor din lemn cu tâmplărie PVC-alba, 
montare cortină şi re� ectoare pentru scenă.

Alte lucrări
 la școli

Prezentarea Bilanțului 
ANII 2012-2016

Corpul II al Liceului a fost 
complet renovat

- pe fonduri europene- 

  Proiectul de reabilitare a 
beneficiat de finanţare ne-
rambursabilă acordată în ca-
drul Axei Prioritare 3.

  S-au executat lucrări de re-
facere a acoperișului, anvelo-
parea termică și tot necesarul 
de reparaţii interioare. 

Practic, la finalizarea lucră-
rilor, fostul internat a arătat 

ca nou.
Rezultatele implementării 

proiectului sunt: 35 săli mo-
dernizate (schimbare uși in-
terioare, parchet și reparaţii 
interioare, inclusiv zugrăveli 
lavabile),  reabilitarea șarpan-
tei, schimbarea acoperișului 
și anveloparea  în ansamblu a 
clădirii.

Modernizări la școlile
de pe strada Ghioceilor
și de pe strada Muncii

La această clădire școlară s-a 
îndepărtat tencuiala, s-au în-
locuit  ferestrele şi uşile exte-
rioare din lemn cu ferestre  şi 
uşi din PVC cu geam termo-
pan, s-a termoizolat clădirea 
pe exterior,s-a aplicat plasa şi 
stratul de mortar, s-au înlocuit 
jgheaburile şi burlanele etc.

La scoala cu predare în lim-
ba germană s-au schimbat de 

asemenea  vechile geamuri de 
lemn cu ferestre tip termopan. 

La Şcoala
 „Şt. Augustin 

Doinaş” 
au fost schimbate 

cazanele 
de încălzire centrală

S-a început 
construcția 

noii grădinițe
din Sântana

proiect 
fonduri europene


