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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes

Primar
Daniel Tomuța
Mă bucură faptul că am avut din
nou prilejul să organizăm într-un
cadru festiv „Zilele Orașului Sântana”, sărbătoare care, an de an asigură
prezența unui număr tot mai mare de
cetățeni, fapt pentru care doresc să
mulțumesc concetățenilor din Sântana și Caporal Alexa, pentru care am
și pregătit evenimentele desfășurate
cu acest prilej.
Și anul acesta, sărbătoarea s-a întins
pe parcursul a 3 zile, având un program complex, organizat pe momente distincte, putând aminti: expoziție
de pictură și caricatură, demonstrații
sportive, premierea familiilor care
au împlinit 50 de ani de căsnicie,

concursul MISS Sântana, competiții
sportive, o seară dedicată tinerilor,
spectacole folclorice și bineînțeles,
focul de artificii prin care am încheiat
cele trei zile de festivități.
Mulţumesc sponsorilor acestei sărbători a tuturor sântănenilor, echipei din Primărie și Consiliului Local
pentru toată susţinerea de care am
beneficiat în pregătirea celor trei zile
de sărbătoare, precum și tuturor celor
care s-au implicat în a putea avea la
Sântana un eveniment de o asemenea
dimensiune.
Sper din inimă că v-a plăcut ceea ce a
fost pregătit pentru serbările orașului
nostru, am încercat să avem un program cât mai diversificat, pentru a fi
pe placul tuturor, mie nerămânândumi acum decât să vă doresc multă sănătate și bucurie în viață, pentru a ne
reîntâlni și la anul, la o altă ediție a
sărbătorii orașului, pentru a ne bucura împreună încă de trei zile frumoase, așa cum șade bine acestei mari familii sântănene din care facem parte
cu toții.
Primar Daniel Tomuța

In zilele de 5,6 si 7 iulie 2019, au avut
loc ,,Zilele Orașului Sântana”.
Primăria Orașului Sântana și Consiliul local au avut în vedere organizarea de activități cultural- artistice
și sportive, în care comunitatea să se
întâlnească să sărbătorească și în care
să se regăsească publicul sântănean,
cu preferințele fiecăruia.
Vineri, 5 iulie 2019, în holul primăriei a fost organizată o expoziție de
broderie veche, broderie care, în trecut, înfrumuseța casele sântănenilor,
broderii aduse de Drig Floare, Simo-

Sonya Trif ,
Miss Sântana 2019

În acest număr al publicației locale
vă aducem în prim plan pe domișoara
Sonya Trif , care a câștigat titlul de MISS
Sântana 2019 în cadrul recentei sărbători
a orașului nostru.
- Cine este Sonya Trif, Miss Sântana
2019?
- Sonya Trif, este o elevă care a terminat clasa a 10-a la “Colegiul Național
Elena Ghiba Birta” din Arad. Îi place
dansul, muzica, să citească și să-și petreacă timpul cu prietenii.
- Cum ai luat decizia să participi la
concursul de frumusețe “ Miss Sântana 2019”?
- Ca să fiu sinceră, ideea de a participa
la acest concurs a venit pe neașteptate,
fiind influențată de prietenii mei și de
experiențele trăite de participantele
din anii trecuți.
- Care crezi că a fost atuul tau forte în
câștigarea acestui concurs?
- Toate concurentele sunt minunate și
cu siguranță, fiecare dintre ele au ceva

unic și special, însă eu cred că atuul
meu forte în câștigarea acestui concurs
a fost înălțimea și de ce nu, zâmbetul.
- Vei reprezenta Sântana la întrecerea celor mai frumoase fete din județ,
ce așteptări ai?
- Mă bucur foarte mult că voi reprezenta Sântana la Miss Arad 2019 și sper
să mă ridic la nivelul predecesoarei
mele și să aduc din nou titlul la Sântana.
> pag. 5

na Popa, Igreț Maria, Crișan Elena și
Rozalia Pașca. A avut loc, de asemenea, lansarea cărții ,,Portita deschisa” , a doamnei Ana Ilica și volumul
,,Tradiții și spiritualitate”, al cărui coautor este domnul profesor Gheorghe
Sinescu.
Căsniciile statornice, care au împlinit cu voia Domnului, cincizeci de
ani, au fost și ele omagiate, felicitate
și răsplătite cu un minunat program
artistic oferit de Fanfara Lambert
Steiner și ansamblul Busuiocul ,,bo> pag.4
boci”.

Un nou proiect european
câștigat pentru Sântana
- Urbarialhaus -

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

SÂNTĂNEANUL

CMYK

axa prioritară 5 – Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural. Proiectul prevede restaurarea clădirii
situate la intersecția dintre strada Muncii cu strada Ghioceilor
și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional. Valoarea totală a proiectului este de
8.710.000 lei..
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Activități sportive în cadrul „Zilelor Orașului Sântana”
Zilele Sântanei sunt și zilele handbalului
Tradiționala Cupă de zilele Sântanei la handbal a fost organizată și în
acest an, de către Secția de Handbal a
Clubului Sportiv Unirea Sântana (C.
S. Unirea Sântana), la sala de sport a
orașului nostru. Ca și în anul precedent, cupa a fost rezervată echipelor de seniori. Au răspuns invitației
Handbal Club Lupii Arad (H. C. Lupii
Arad) și Handbal Club Curtici (H. C.
Curtici).
Arbitrajul a fost asigurat de arbitii
Lucușa Priscila și Horvat Alin. Jocurile s-au desfășurat în condiții optime,
fără accicentări, cu faze spectaculoase
și au avut următoarele rezultate:
- C. S. Unirea Sântana - H. C. Curtici: 32-18

- H. C. Lupii Arad - H. C. Curtici:
31-19
- C. S. Unirea Sântana - H. C. Lupii
Arad 20-19
O surpriză plăcuta a fost participarea unei echipe de seniori de la H. C.
Curtici, pentru că, în ultimii ani, acest
club a participat doar la competiții
pentru handbal feminin.
Lotul de jucători al C. S. Unirea Sântana a inclus: Balint Ladislau, Pașca
Constantin, Tănase Tiberiu, Honiges
Josef, Willner Nils, Ujoc Daniel, Ginghină Alin, Ginghină Lucian, Dărău
Mircea, Pașca Gabriel și portarii Neag
Gabriel, Neag Andrei și Pregea Alexandru.
La festivitatea de premiere, fiecare

echipă a fost răsplătită cu câte o cupă,
o diplomă de echipă și diplome individuale pentru jucători. La final echipele au fost invitate să servească o
gustare la cantina Liceului Tehnologic
Stefan Hell.

În concluzie, acest eveniment sportiv
a fost o reușită, la care au contribuit
din plin organizatorii Zilelor Orașului
Sântana, cărora le mulțumim, în numele jucătorilor.
Profesor Iosef Honiges

Young Boys: 5-5 și 3-2 d.p. legitimați au fost împărțite laureaților de Cătăla Asociația Județeană de Fotbal.
lin Puia, președintele Consiliului de
Lotul campionilor a fost format din Administrație al Unirii Sântana.
Cu ocazia Zilelor Orașului Sântana, Cea mai bună formație s-a dovedit
Alin
Ginghină, Gabriel Neag, Lucian
clubul ACS din localitate a organi- a fi cea a fraților Ginghină. Spartanii
zat un turneu de mini-fotbal, la care au trecut în grupe de FC Cojasca cu Ghinghină, Ionuț Prică, Cristian Pasau luat startul 12 echipe, împărțite în 4-1, de FC Nădlac tot cu 4-1, în semi- cariu, Claudiu Ciocan, Andrei Matepatru grupe. S-a jucat pe terenul din finală, de Poștașul cu 2-0, iar în finala iu, Cosmin Lazea, Alin Călin și Călin
localitate, în formula de 5+1, fiecare mare de FC Sporting cu 5-4. În finala Rădac. Cel mai bun portar a fost decombatantă având dreptul să alinieze mică, Poștașul a avut nevoie de lovi- semnat Ciprian Matiș, iar cel mai bun
maxim 4 jucători.
turi de departajare pentru a trece de jucător – Ionuț Prică.
Diplomele, cupele și mingiile Joma
ștergându-le de multe ori lacrimile din ochi, și
încurajându-I nu o dată cu următoarele cuvinte :
Rezultatele obținute de Judo Unirea Sântana, în drumul până la medalii este lung și anevoios dar
acest an competițional îl clasează pe primul loc în vor fi fericiți și răsplătiți pentru tot. Nu mi-a fost
județ și locul doi pe țară : C N- U 13, Paven Ame- ușor dar nici prea greu, deoarece sunt mamă și
atunci când lupți pentru copii, imposibilul devine
lia-aur, CN - U14, Tuduce Anamaria -aur, Mărgărit
...posibil!!!
Roxana- bronz, Claudiu Dobra-bronz,U15, Găman
Nu aș fi reușit nimic din toate acestea fără ajuRaul-aur, Dobra Claudiu -argint, Mărgărit Roxana
torul: antrenorului Sebastian Rus, al domnului pri–bronz. Cotu Miruna și-a păstrat titlul de vicecammar Daniel Tomuța, al Consiliului Local Sântana,
pioană la U10 iar Dobra Claudiu a obținut bronz.
al sponsorilor: HAI ALUMINIUM, SC SCHUTZAGRA
Echipa României a obținut locul 2 la Balcaniadă,
SRL, PIZZERIA PRIMO RISTORANTE SÂNTANA, CARunde au contribuit la punctajul acumulat, judoka: MANGERIA „LA MARIN”, SC AGRODEP SRL SÂNTAPaven Amelia, Găman Raul și Dobra Claudiu!
După cum ne-am obișnuit deja, având legătură, prin natura servi- Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără „munca NA, PNL SÂNTANA, OFL SÂNTANA, domnului Ardeu
Aurel, domnului Biro Adrian și nu în ultimul rând
cu ocazia ,,Zilelor orașului Sânta- ciului, cu aceste localităţi.
asiduuă a antrenorului Sebastian Rus ( pitbul-ul de părinților acestor copii minunați!!
na”, și în acest an s-au desfășurat Partidele au avut un nivel valo- la Sântana) care i-a pregatit atât la sala de judo din
Mă bucur că am reușit cu ajutorul celor mai sus
întreceri de tenis de masă.
ric destul de ridicat, iar, în cele din Sântana cât și în unele dintre cele mai puternice
menționați și nu numai, să-mi țin promisiunea
În organizarea prof. Emil Arsa, urmă, cei mai buni jucători s-au do- stagii de pregătire, care bineinteles au fost posibile
făcută copiilor, mai précis, premierea lor pentru
competiţia, desfășurată la sala de vedit a fi: Marius Tobă – locul I, Raul cu susținerea domnului primar Daniel Tomuța!
rezultate deosebite! În numele „micilor judokani „
sport a orașului, a aliniat la start Alexandroaia – locul al II-lea, Emil Ca președinte al secției Judo-CS UNIREA SANTAle mulțumesc tuturor și le promit că: „ vor mai auzi
20 de concurenţi, toţi fiind domi- Arsa – locul al III-lea și Nicholas NA, doresc să-i felicit încă o dată pe toți sportivii
de noi!”
ciliaţi pe raza Sântanei sau a satu- Brad – locul al IV-lea, aceștia fiind judoka, alături de care m-am aflat mereu, în întreAngela Giurgiu
lui aparţinător Caporal Alexa, ori recompensaţi cu diplome și cupe. gul an competițional, atât la bine ,cât și la greu,
Președinte secție judo CS Unirea Sântana

Fotbal pe teren redus în cadrul Zilelor Orașului

Cei mai buni

Tenis de masă la ,,Zilele oraşului Sântana”
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Activități sportive în cadrul „Zilelor Orașului Sântana”
Și U 15;
Dobra Claudiu – Medalie de argint la Campionatul
Național de Judo, U 15 și bronz la CaDupă un an cu rezultate excepționale, atât la Tuduce Anamaria – Medalie de aur, Campiotegoria U 16.
competițiile interne, cât și la cele internaționale, natul Național de Judo, categoria U 14;
cu ocazia zilelor orașului, CS Unirea Sântana și-a Găman Raul – Medalie de aur, Campionatul Dobra Claudiu a obținut Medalia De Bronz și
la Cupa Europeană.
premiat campionii.
Național de Judo, U 15;
Paven Amelia - Medalie de aur, Campionatul Mărgărit Roxana – Medalie de bronz, Cam- A mai fost premiată și judoka Miruna Cotu,
Național de Judo, categoria U 13;
pionatul Național de Judo, la 2 categorii: U 14 care a reușit să câștige medalia de aur la toate

Premierea sportivilor cu rezultate excepționale

Interviu cu Amelia Paven, campioană națională de judo
- Cine este Amelia Paven?
- Amelia Paven este micuța
judoka născută în 15 iunie
2008, elevă a Liceului Tehnologic Stefan Hell. Practică
judo la ACS Unirea Sântana de 3 ani, în prezent fiind
antrenată de sensei Sebastian
Rus. O sportivă cu multe rezultate care a înțeles că fără
disciplină succesul este imposibil. Amelia, e copilul de 11
ani care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a obținut în 3 ani 2 titluri de campioană națională,
o medalie de locul I cu Echipa
de Aur a României la U13 și
medalia de bronz individual.

- Te-ai așteptat să obții titlul de campion?
- Clar, NU! În acest an
competițional am avut și adversare cu 1 an peste vârsta
mea, ceea ce a făcut ca meciurile să fie mult mai grele, însă
acest lucru nu m-a împiedicat
să aduc medalia de AUR la
Sântana.
- Care au fost atuurile tale?
- Atuurile mele au fost determinarea, încrederea, pasiunea și setea de victorie.
- Cum ai ajuns să practici
judo și ce îți place cel mai
mult în acest sport?
- Am pus piciorul pe tatami

la vârsta de 8 ani, împinsă fiind de curiozitate, întrucât
colegul meu Bîte Robert practica acest sport și îmi povestea
frecvent ceea ce se întâmplă
la antrenamente. Am ajuns
astfel să îmi lansez singură o
mare provocare.
- Părinții s-au bucurat?
- Cred că orice părinte s-ar
simți extraordinar, mai ales
că eu am ajuns aici datorită
muncii mele și, bineînțeles,
cu ajutorul lui Dumnezeu.
- Care este țelul tău în judo?
Dar în viața de zi cu zi?
- Toți tindem spre cele mai
mărețe victorii, atât în sport,

concursurile la care a participat, atât naționale
cât și internaționale. Premierea a venit din partea
sponsorului Rodica Mackert- patron PIZZERIA PRIMO RISTORANTE SÂNTANA și din partea domnului
Claudiu Höniges - consilier local. Antrenorul Sebastian Rus a fost premiat și din partea domnului
Claudius Thelman - director al SC HAI ALUMINIUM,
sponsorul principal al CS UNIREA SÂNTANA.

cât și în viața de zi cu zi... însă,
sunt puternici cei ce au răbdare.
- Este greu să ajungi campion?
- Da, foarte greu. Sunt
fracțiuni de secundă când nu
e important să faci ce știi, e
important să faci ce trebuie.
- În afară de judo, care îti
ocupă destul de mult timp,
care este viața ta?
- Într-adevăr, majoritatea
timpului mi-l petrec la antrenamente, întrucât judo-ul
este un sport al rigorii și al
respectului care mă face să
am o viață frumoasă ghidată
după aceste principii. În rest,
mă pregătesc pentru școală,
mă distrez cu prietenii și sunt

Interviu cu Claudiu Dobra -vicecampion național de judo
- Cine este Claudiu Dobra?
- Mă numesc Dobra Claudiu am 13 ani sunt elev la
școala gimnazială Sântana
- Te-ai așteptat să obții titlul de campion?
- Nu, nu m-am așteptat,
dar prin multă muncă am
obținut acest titlu și sper ca la
anul să obțin și titlul de campion național. Acest rezultat
m-a motivat foarte mult și

vreau să muncesc mai mult
ca să pot obține cît mai multe
medalii și titluri de campion.
- Care au fost atuurile tale?
- Sunt o fire ambițioasă și
cred că ăsta a fost atuul meu.
- Cum ai ajuns să practici
judo și ce îți place cel mai
mult în acest sport?
- Am auzit de acest sport
la școală și fiind curios am
mers la sală să văd și eu Nu

este ceva să îmi placă anume,
îmi place pur și simplu acest
sport.
- Părinții s-au bucurat?
- Da, părinții mei s-au bucurat foarte mult, sunt mereu
alaturi de mine, mă sustin în
tot ceea ce fac și pentru asta
le mulțumesc.
- Care este țelul tău în judo?
Dar în viața de zi cu zi?
- Țelul meu este să devin

Interviu cu Raul Gaman campion național de judo
- Cine este Raul Găman?
- Mai bine încep de la început.
Raul Gaman a fost un copil
bolnăvicios care nu prea avea
prieteni pâna a dat de acest
sport, Judo, sportul care mi-a
schimbat viața. Prima mea
zi de judo a fost în sala de la
CSS Gloria Arad, unde mi-am
petrecut primii 4 ani de judo.
Acolo am învățat bazele judoului. După patru ani am continuat să mă antrenez la sala din
Sinicolaul Mic, CS Judo Arad.
În urmă cu aproximativ un an
și jumătate am trecut printr-o
perioadă mai grea, iar cel care
a avut încredere în mine a fost
Sensei Sebastian Rus. L-am
urmat la CS Unirea Sântana.
El cu multă răbdare, cu multă
muncă m-a ajutat să mă ridic.
Mi-a promis că mă va ajuta să
ajung campion național dacă

îl voi asculta, lucrul care s-a
întâmplat mai repede decât
am sperat. Pe parcursul acestor 6 ani de când fac judo am
realizat că Raul Gaman este
un campion, dar cel mai important, nu mai este acel copil
bolnăvicios fără prieteni deoarece vă garantez că, toți copiii
de la CS Unirea Sântana vă vor
primii cu brațele deschise, așa
cum m-au primit pe mine.
- Te-ai așteptat să obții titlul
de campion?
- La început nu mă așteptam,
dar când m-am văzut muncind cu acei copii mi-am zis
că trebuie să ies campion, în
primul rând pentru mine,
pentru colegii mei dar si pentru sensei Sebastian Rus care
crede foarte mult în noi, ne
incurajeaza cand trebuie, ne
cearta când greșim dar cel

mai mult este tot timpul alaturi de noi. Mulțumesc sensei.
- Care au fost atuurile tale?
- La naționale atuul meu
principal a fost că am avut
foarte mare încredere in mine
deoarece știu cât de mult am
muncit și nu am avut nimic
de pierdut doar de câștigat
ceea ce face un sportiv periculos. Fiecare competiție trebuie
tratată diferit. Da, într-adevăr
sunt fericit că sunt Campion
Național. Celălalt atu al meu a
fost dorința de a-mi face clubul și colegii mândri.
- Cum ai ajuns să practici
judo și ce îți place cel mai
mult în acest sport?
- La început cel care m-a
încurajat în a face judo a fost
tatăl meu care din păcate nu a
practicat acest sport, dar ceea
ce m-a făcut să continui au

campion olimpic iar pe viitor
să devin un antrenor precum
sensei Sebastian Rus căruia
îi mulțumesc pentru tot ceea
ce face.
- Este greu să ajungi camfost oamenii din jurul meu,
senseii, copiii și prietenii la
care nu eram încă pregătit să
renunț.
- Părinții s-au bucurat?
- E firesc ca atunci când
copilul cuiva iese campion
național, părinții să se bucure,
da, s-au bucurat foarte tare.
- Care este țelul tău în judo?
Dar în viața de zi cu zi?
- Cel mai mare vis al meu
este să ajung medaliat la olimpiadă și eu cred, cu ajutorul
antrenorului Sebastian Rus și
al colegilor mei, că pot ajunge
acolo, deoarece acest club ne
ajuta să ne urmăm visele.
- Este greu să ajungi campion?
- Ca să ajung campion a
fost nevoie de foarte multă
muncă, sacrificii, dorință și
ambiție.
- În afară de judo, care îți
ocupă destul de mult timp,
care este viața ta?

o mare iubitoare de călătorii.
- Și cu școala, cum merge?
- Ca elevă, sunt mulțumită de
rezultatele obținute, reușind
să fac față atât școlii, cât și pasiunii mele pentru judo.
Sunt convinsă că
FRUMOSUL DIN VIAȚĂ
NU SE CUMPĂRĂ,
SE CUCEREȘTE!
pion?
- Nimic nu este ușor dar
prin multă muncă și ambiție
se poate orice.
- În afară de judo, care îți
ocupă destul de mult timp,
care este viața ta?
- În afară de judo este școala
bineînțeles iar pe urmă joaca.
- Și cu școala, cum merge?
- La școală mă descurc
bine, sper să mă descurc și
mai bine în acest an fiind în
clasa a 8-a.
Cornel Gligor

- Majoritatea timpului meu
liber este petrecut cu prietenii, cu colegii de la școală, dar
și cu familia.
- Și cu școala, cum merge?
- Recent am avut examenul
de capacitate la care m-am
descurcat destul de bine,
deși am petrecut foarte multe ore în sala de sport. Am
luat nota 7,22 intrând la Liceul Național de Informatică. Prin urmare, cine dorește
poate face și școală și sport de
performanță.
Cornel Gligor
SÂNTĂNEANUL
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“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes

Premierea cuplurilor

Căsniciile statornice, care au împlinit cu voia Domnului, cincizeci de ani,
au fost omagiate, felicitate și răsplătite
cu un minunat program artistic oferit
de Fanfara ”Lambert Steiner” și ansamblul ”Busuiocul-boboci”. Cele 17

perechi aniversate au primit diplome
aniversare și un premiu financiar din
partea primăriei.

Aniversarea
a 50 de ani de casatorie 2019
Dobrean Eftimie și Voichița
Trif Gheorghe și Lucreția Floare

Costea Dumitru și Valeria
Henger Richard și Terezia
Dobrea Gheorghe și Elena
Drida Ioan și Maria
Truțan Aurel și Maria
Vlad Ioan și Viorica
Musca Petru și Floare
Petrișor Pavel și Maria

Lansare de carte

În cadrul festivității de deschidere a ”Zilelor Orașului
Sântana”, a avut loc și o
lansare de carte. Doamna
Ana Ilica și-a prezentat cartea ,,Portita deschisa” ,iar
domnul profesor Gheorghe
Sinescu a prezentat volumul ,,Tradiții și spiritualitate”, al cărui coautor este.

Zilele orașului Sântana 2019
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neața , au avut loc competiții sportive la tenis
de masă, handbal și fotbal pe tren redus. O
seară explozivă , la care a participat publicul
tânăr care a admirat concursul Miss Sântana 2019, a cărui câștigătoare a fost frumoasa
domnișoară Sonia Trif.
Au mai participat: trupele de majorete și
aerobic zumba, conduse de doamna Cristina
Neag, trupa Angels si Getout, coordonate de
Diana Blandu, modeling Angels Events, agentie coordonata de Adela Czebely, dans sportiv
Dum dance Arad. Au avut loc demonstrații
sportive și premierea performanțelor la judo,
precum și microrecitaluri asigurate de Mara
Vlad si formatia Daniels Brodhers din Arad,
trupa de rock Arthur in Neverland din Arad
și îndrăgita AMI, care a încheiat seara.
Duminica, 7 iulie 2019, a fost seara folclori-

Stanga Traian și Minerva
Miheț Gheorghe și Floarea
Cotu Ioan și Floare
Haja Vasile și Eudochia
Galeș Traian și Elena
Albu Samson și Lucreția
Mare Ioan și Lucreția

că asigurată de îndrăgiți interpreți de folclor,
orchestre și ansambluri folclorice.
Au contribuit la realizarea unui spectacol de
excepție: formația instrumentală de tineret
a ansamblului Busuiocul Sântana și cea a Palatului copiilor din Arad, ansamblul folcloric
Busuiocul din Sântana cu cele trei grupe de
dansatori, boboci, juniori și seniori, împreună cu micuții interpreți Mihaela Cozma,
Selena Mocan, Alexandra Vuin, Lorena Bodonea, Adriana Răuț, Andrei Bus la saxofon,
Iulia Abrudan, tinerii interpreți, Mihnea Lazea, la saxofon, Florina Darau, Leonard Stoian, Mădălina Hoza și Mihaela Boda. Seniorii
ansamblului Busuiocul, au prezentat, în premieră, un dans sârbesc, în coregrafia domnului Darko Vostinar, dans foarte apreciat de
către publicul prezent. A mai participat ansamblul folcloric Cununița împreună cu interpretul Dorel Banci, oferind publicului coregrafii frumoase realizate de către soții Ioan
>>> pag.5
și Eliza Dărău.
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“Zilele Orașului Sântana” - o nouă ediție de succes

Miss Sântana 2019

Concursul local de frumusețe Miss Sântana
2019, a avut loc în data de 6 iulie 2019, începând
cu ora 19:00, fiind organizat cu prilejul Zilelor
Orașului Sântana, la Centrul Civic al orașului
Sântana (platoul din fața Sălii de Sport) ocazie
cu care, au urcat pe scenă, în fața spectatorilor,
formațiile Mara Vlad și Daniel’s Brothers Band,
Arthur in Neverland, Ami &Band, precum și
trupe de dans locale, au avut loc demonstrații
sportive de aerobic Zumba, prezentari de modă
și majorete.
La sfârșitul celor trei probe Miss Sântana (defilare pe podium, cea a rochiilor de seară și a
întrebărilor de perspicacitate), juriul a decis
câștigătoarele concursului de anul acesta.

Toate concurentele au domiciliul în orașul Sântana sau localitatea Caporal Alexa. Câștigătoarea
concursului s-a calificat în finala Miss Arad 2019.
Prezentatorul evenimentului a fost BogdanCostea.
Concursul Miss Sântana este organizat în fiecare
an de Primăria Orașului Sântana, în colaborare
cu Agenția Angels Events.
Premiul Special de debut - Pușcaș Elena Daniela
Miss Sonnenline - Xenia Coman
Premiul Special al Juriului - Horna Alexandra
Florina
Miss Avon - Schintee Gabriela
Miss Eleganță- Iva Bianca
Locul II Queen of Hair – Denisa Muntean
Locul III si Miss Fotogenie - Dîrlea Alexandra
Miss Santana 2019 si Miss Popularitate - Sonia
Trif

Zilele orașului Sântana 2019
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la eveniment dragii noștri artiști locali, precum și invitați de
seamă: Ansamblul folcloric Mărginimea și interpreta Elena
Anghel, coordonați de maestrul coregraf Vasile , formațiile și
interpreții locali, Select cu interpreta Andreea Vand, Cristi Suciu cu interpretul Daniel Toma, Sorin Mocan cu Adina Lup
și Liliana Cozma, formația Autentic cu Radu Vand si Viorica
Mănăstire, formația Dorin Roman cu Pavel Cighirean și Lucian Crisan , formația Ilie și Paul Pașca, cu interpreții Florin Budău, Simona Boncuț, Paula Pașca și Ionuț Guver, Dean Galetin
și Andreea Voica.
Din pacate, spre finalul spectacolului , ploaia a reușit să
împuțineze publicul, dar o parte din public a rămas până la
finalul spectacolului, când domnul primar a început numărătoare invesă pentru focul de artificii.
Conducerea Primăriei Orașului Sântana mulțumește tuturor
participanților la eveniment, precum și personalului din cadrul primăriei, pentru implicare și susținere.
Inspector cultură Rozalia Pașca

Sonya Trif
Miss Sântana 2018

- Simți că s-a schimbat ceva în viața ta dupa
câștigarea titlului de Miss
Sântana?
- După câștigarea acestui
concurs pot spune că am
devenit mai încrezatoare și
pot spune că mi-a insuflat
dorința de a continua pe
acest drum de modeling. În
rest, nu consider că m-am
schimbat.
- Cum au reacționat
părinții tăi înainte și după
concurs?
- Părinții mei m-au
susținut de când s-a conturat ideea de a participa la
acest concurs, m-au încurajat spunându-mi că sunt
mândri de mine, indiferent
de rezultat, iar acum că
am câștigat, sunt alături de
mine și mă sprijină și pentru concursul Miss Arad
2019.

>>> pag.1

LISTA SPONSORI

“Zilele Orasului Santana” 2019
SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL
SC MAGONTEC SRL
SC AGRODEP SRL
SC EKR ELEKTROKONTAKT SRL
SC G.M.A GRIGMAR FAMILY SRL

- Care sunt planurile tale
de viitor?
- Pe prim plan sunt studiile pe care vreau să le termin
cu brio și de ce nu, să îmi
creez o carieră în modeling.
- În final, te rog să le
transmiți un mesaj cititorilor noștri.
- Aș vrea să încep cu un
“MULȚUMESC” tuturor
celor care ne-ați susținut
și ați fost alături de mine
și de celelalte concurente. Emoțiile au fost mari și
faptul că au fost atâtea persoane alături de noi, ne-a
ajutat enorm.
Experiența trăită la Miss
Sântana 2019 se află în topul celor mai frumoase
experiențe trăite din viața
mea, așa că “ fetelor, trebuie sa incercati si voi anul viitor, este MINUNAT!”

SC NADEMI STIL SRL
SC NUTU SERVICE SRL
SC JOSTIN AGRARA SRL
SC SCHUETZAGRA IMPEX SRL
SC AGRO SANKTANA SRL
SC AGROFARM GROSSMANN SRL
SC SOVIANDIA SRL
SC DRAKAR NOIR SRL
SC PRIMVEST CONSULT SRL
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Căsătoriile lunii IUNIE 2019

K A LO G A BRIEL SAB IN și D ULUȘ B IAN C A MĂ DĂ LINA
G AU D I Z ACHEU şi CO LO MPAR CR IST INA RO X A NA
JOS A N ALIN CIPRIAN şi SAL AD EA MĂ DĂ LINA
CĂCIULĂ EMANUEL FLORIN și LINGURAR EUFREMIA ADRIANA
MI Ș COI U PAUL MAR IAN și NEG REA C L AUDIA LUCIA
L Á S ZLÓ B ENIAMIN și MUȘAT FL AV IA A NDREEA
VÂ R C IU AD RIAN și PO P MARIAN A LORENA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi
cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

SÂNTĂNEANUL

Din activitatea
Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
18.06.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii părților sociale deținute de asociatul
Clep Leontin în SC PREST COM SÂNTANA PAVAJ SRL către UAT ORAȘ SÂNTANA.
2.Proiect de hotărâre privind trecerea în
proprietate privată a terenului situat în Sântana, evidențiat în CF nr. 309253 Sântana, nr.
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top 4140/27/2 Sântana, în suprafață de 4.940
mp.
3.Proiect de hotărâre privind anularea procedurii de licitație publică a terenului extravilan din localitatea Sântana, jud. Arad,
evidențiat în CF nr. 308630 Sântana, în
suprafață de 28.830 mp, cu destinația de amenajare teren pentru practicarea activităților
sportive și de agrement în aer liber, ce include amenajarea unui poligon de tir sportiv și
agrement.
4.Raport privind analiza capacității de
apărare împotriva incendiilor și măsuri de
îmbunătățire a acestora în Orașul Sântana,
semestrul I 2019.
5.Diverse.
Intocmit, Anca Butar

nie care merită apreciat.
Vă reamintim că donatorii de sânge au
dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare:
Pentru a facilita donarea de sânge și pen-7 tichete de masă
tru a crește numărul donatorilor, Centrul
-zi libera de la locul de munca sau o zi
de Tranfuzie Sanguină Arad organizează scutire de frecventa pentru elevi, studenti si
acțiuni trimestriale de recoltare de sânge militari, în ziua donării.
în localitățile județului. La Sântana au avut Următoarea acțiune se va desfășura peste
loc joi, 11 iulie 2019, în clădirea căminului trei luni.
cultural din Satul Nou. Un mare număr de
Primăria
persoane au participat la acest gest de omeOrașului Sântana

Donare de sânge

de lucru sub formă de particule foarte fine
(la nivelul micronilor). Fiind încălzite și
foarte ușoare acestea „plutesc” foarte mult
în aer și se răspândesc în tot spațiul aflat la
Miercuri 26.06.2019 la o distanță de două dispoziție.
săptămâni de la prima stropire, pe întreg S-a folosit insecticidul Biotrin Plus, subteritoriul orașului s-a desfășurat o a doua stanţă ecologică, omologată de Ministerul
acțiune de dezinsecție împotriva muștelor, Sănătății, care nu este periculoasă pentru
căpușelor și a țânțarilor. Insecticidul a fost oameni și animalele domestice.
Primăria
pulverizat prin termonebulizare, cu ajutorul
Orașului Sântana
unui echipament care pulverizează soluția

O nouă acțiune
contra țânțarilor

În caz de avarie,
mai jos veţi regăsi o listă
cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana și pentru probleme
legate de canalizare:
0257 - 462138
Compania de Apă Arad:
0372-782686
Enel Distribuţie Banat,
-pentru avarii curent
0257-929
-pentru becuri arse:

COMEMORĂRI
MARCOVIĆ ISTIRCA
LUȚA MARIA
DANCIU VASILE
FILIMON ZANFIRA FLORA

0357-100 074
E-ON Gaz
0800 800 928
Primărie
0357-100 074
Fax Primărie
0357-100 075
Stare Civilă
0357-100 077
Pompieri
0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
GLIGOR IULIA
MARTIN MARIA
BOAR FLOREA
OUL DANIEL ALEX
BANDL IOSIF
DRUȚĂU CORNELIA
SUCIU SUSANA

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța

NEGRAU SIMION
- tractări auto -

tel: 0724947194

SÂNTĂNEANUL

Ştiaţi că…

În perioada 1929-1967, locuitorii din Crișana (colonizaţi prin Legea Colonizării/17
iulie 1930, din Tomnatic, Bulzești-judeţul
Hunedoara) au avut ca preoţi pe Petru Brad
(1929 - 1930), Gheorghe Mărcuș (1930 1934), Nestor Popa (1934), Gheorghe Vălean
(1943 - 1937), Nestor Pop (1937 - 1938), Romul Bora (1938 - 1950), Ioan Pavel (1950 1952), Teodor Handra (1952 - 1967).
În anul 1967, coloniștii români din Crișana,
datorită inundaţiilor, se stabilesc în Sântana,
apărând noul cartier Satu Nou (Decretul
926).
În anul 1968, ca urmare a Legii 2/17 februarie 1968, comuna Sântana face parte din
judeţul Arad și cuprinde satele Cherechi,
Comlăuș. La Cherechi s-a înfiinţat echipa
de fotbal „Junii Caporalului”, care a activat
aproape un deceniu.
Între 1968-1971, se construiește sediul
școlii din Comlăuș, pe locul fostei primării,
cu 17 săli de clasă, două laboratoare, anexe
etc., având și sprijinul președintelui de CAP,
Gheorghe Borteș. Cursurile se ţineau la Fânar, Kapes, Cioranu, direcţiunea fiind în sala
de sport.
În anul 1969, revine iarăși primar Anton
Mayer (perioada a doua). A rezolvat trotu-

arele comunei, infrastructura edilitară. A
emigrat în Germania unde a și decedat în
anul 2002.
La 18 decembrie 1969, în Sântana era un
internat al liceului cu 50 de locuri, o cantină
cu 30 de locuri, pedagog fiind Pielea Nicolae,
înlocuit în 1970 de Petrișor Ilie, Degeratu
Mihai fiind medic.
Numărul total de elevi înscriși în anul 1969
la Școala Profesională de Mecanici Agricoli
a fost 452, repartizaţi în 13 clase (între 26-39
pe clasă).
În 1970, au fost 445 de elevi. Dascălii acordau o atenţie deosebită disciplinei elevilor,
abaterile fiind sancţionate imediat prin mustrări în faţa clasei, scoaterea în careu, tunsul
la zero sau exmatricularea.
În 26 ianuarie 1970, Direcţia Agricolă Arad
a virat 10000 lei SMA Sântana pentru a lansa
comanda executării și proiectării încălzirii
centrale, care se va realiza în trimestrul I al
anului școlar 1971-1972. Tot acum, se alocă
și 75 tone de ciment pentru pavarea curţii.
Începând cu anul 1970, rromii Petru Stoica, Gheorghe Colompar, Iosif Zlătar au cântat cu formaţia lor în Sântana, la Buziaș, la
Moneasa și în toată ţara unde erau invitaţi la
nunţi sau cu prilejul unor evenimente desfășurate în restaurante.
> pag. 7
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> pag. 6 În 1971, montajul literar pregătit de profesoara Fleșeriu Marinela și pedagogul Zimmerman Robert a obţinut locul I la faza judeţeană.
La sfârșitul anului 1971, se dă în folosinţă
Școala Nr. 2 Comlăuș cu 17 săli de clasă și
2 laboratoare (Popa Savu-director, Bortiș
Ioan-președintele CAP Comlăuș).
În septembrie 1972, în incinta Școlii Profesionale de Mecanici Agricoli Sântana
existau: laborator de tractoare, laborator de
fizică-chimie, cabinet de cunoștinţe socialpolitice, sală de desen-tehnic, laborator de
studiul materialelor, cabinet de conducere,
atelier mașini-unelte, cabinet de desen tehnic, atelier de lăcătușărie, atelier de tâmplărie, atelier de producţie, atelier de strungărie cu două strunguri, laborator electrice.
În afara acestora, școala mai avea o bibliotecă (Magdalena Kiss era bibliotecar), o sală
festivă, o sală de mese, dispunea de un parc
de mașini și poligon de conducere și deţinea două tractoare.
Cadrele didactice care predau la cele 15
clase, în anul 1972, au fost: Ilie Mocioiu,
director-desen tehnic, Olga Tămaș-agricultură și chimie, Ana Lupu-mașini agricole,
Eugenia Mocioiu-tractoare, Anton Holzinger-tehnologia meseriei, Marinela Fleșeriulimba română.
Ioan Katko, Viorel Beleiu, Gheorghe Mojic, Iosif Hartl, Ștefan Reinholz, Alexa Butar,
Vasile Ciobanu, Gheorghe Magda au fost
maiștri instructori, Florica Roman, Gheorghe Pașca-laboranţi, Constantin Melinteadministrator, Viorica Barcaru-secretară,
Zenobie Boaru, Andrei Bartolomei, Robert
Zimmerman, Paul Popescu, Vasile Igna, Mihai Laczico, Iosef Höniges-pedagogi.
Elevii și angajaţii școlii lucrau pe terenul
preluat de la CAP Sântana, dar aveau legături și cu CAP Caporal-Alexa.
De asemenea, se mai făcea practică la:
SMA Ceica, TCIF Oradea, SMA Oradea,
SAS Zalău, SMA Sântana, SMA Beliu, SMA
Chișineu-Criș, SMA Șiria, SMA Cermei,
IAS Cermei, IMAIA Arad, INTERCOOP
Arad, IAS Utviniș etc., maistru instructor
fiind Viorel Belei.
În afara activităţilor care făceau parte din
planul cadru al școlii, elevii erau angrenaţi
și în diverse activităţi extracurriculare.
Exista un ansamblu de dansuri, pregătit de
doamna profesor Fleșeriu Marinela, se organizau competiţii sportive precum Cupa
Tineretului, Campionatul de Șah și Tenis
de masă, Campionatul de Fotbal în cadrul

Paza bună
trece
primejdia rea

IULIE 2019

Cupei Tineretului etc.
În 1972, încep lucrările de construire a
Bisericii Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din
Satul Nou, datorită strădaniei preotului paroh Iconom Stavrofor Andrei D. Triteanu și
cu ajutorul primit de la Patriarhie, Departamentul Cultelor (inspector Ioan Perianu),
CAP Sântana (președintele Goina Gheorghe), SMA Sântana și de la credincioși, lucrarea terminându-se la 1 decembrie 1973,
iar biserica este sfinţită la 29 iunie 1974, cimitirul lăcașului de cult înfiinţându-se în
25 aprilie 1973.
Directorul școlii din Comlăuș, în perioada
1973-1975, a fost profesorul Lungavel Victor.
Se repară căminul din Caporal Alexa.,
proiectându-e primele filme din sat.
În anul 1974, este ales primar Gheorghe
Jacotă, un ateu convins, care a creat grupele
de apărarea patriei, un adăpost antiaerian
în subsolul primăriei, a contribuit la construirea Școlii Generale „Sfânta Ana” din
Sântana din strada Câmpului, nr. 107, în
valoare de cinci milioane lei.
În anul 1974, slujbele religioase se ţin în
noua biserică ortodoxă din strada Ioan Slavici și se termină construcţia Școlii Nr.1
Sântana din strada Câmpului, nr. 107.
În anul 1974, populaţia satului Caporal
Alexa era de 1424 locuitori, 696 bărbaţi,
728 femei, fiind înregistraţi 2 maghiari și
1422 de români, 390 fiind peste 60 de ani,
ca urmare a ridicării nivelului de trai.
În anul 1974, cei 397 de elevi ai Școlii Profesionale din Sântana erau pregătiţi în următoarele meserii: mecanici agricoli, strungari și electricieni. Acestea erau clase de
școală profesională formate din absolvenţi
de gimnaziu (8 clase).
În același an, odată cu introducerea obligativităţii învăţământului de 10 ani, au fost
realizate două clase de a IX-a în profil agroindustrial.
În anul școlar 1975-1976, la Caporal Alexa
frecventau cursurile 137 de elevi (75 la ciclul primar și 62 la gimnaziu). Este modernizată șoseaua Sântana-Pâncota.
În anul 1975, Școala Profesională de Mecanici Agricoli este transformată în Liceul
Agroindustrial Sântana, director ing. Mocioiu Ilie (1965-1978). Au urmat Filimon
Stefan (1978-1982), Bălan Mihai (19821987), Ambru Maria (1987-1988), Crișan
Gheorghe (1988-1998), Căruntu Mircea
(1998-2010), Höniges Ana, Mircea Căruntu.
(Urmarea în numărul viitor al ziarului)
Profesor, Gheorghe Sinescu

zează cetățenii să nu își lase casele nesupravegheate. În cazul în care rudele sau vecinii
nu pot avea grijă de casele dumneavoastră
cât timp sunteți plecați, poliția vă recomandă instalarea unor sisteme de supraveghere
video sau instalarea unui sistem de alarAvând în vedere că mulți dintre mă. Pentru mai multe informații sau ajutor
concetățenii noștri lucrează în străinătate, vă puteți adresa personal la sediul poliției
unii chiar pentru perioade mai lungi de orașului.
Primăria
timp, pentru prevenirea unor evenimente
Orașului Sântana
nedorite, Poliția Orașului Sântana averti-

Au fost reluate săpăturile la
Cetatea veche din Sântana

În luna august a anului trecut, o echipă mixtă de arheologi români și germani au
descoperit pe raza localității
Sântana, o fortificaţie care
acoperă aproape 80 de hectare, iar specialiștii au concluzionat că au de-a face cu
o adevărată capitală a Epocii
Bronzului, veche de 3400 de
ani.
Cercetările în cetatea de la
Sântana s-au efectuat de către
profesorul Florin Gogâltan,
de la Institutul de Arheologie
și Istorie a Artei al Academiei Române, din Cluj-Napoca
alături de o echipă de arheologi din Germania, coordo-

naţi de profesorul Rüdiger
Krause de la Universitatea
Goethe din Frankfurt, precum și de reprezentanți ai
Muzeului din Arad.
Aceeași echipă de arheologi au reluat luna aceasta
săpăturile la Cetatea veche,
ocazie cu care, au descoperit
schelete umane, obiecte de
uz gospodăresc și obiecte de
podoabă.
În viitor se intenționează
accesarea de fonduri europene pentru a se putea realiza
o cercetare de mai mare amploare.
Primăria
Orașului Sântana

Programul
celui de-al 151-lea Kirchweih
din Sântana
Vineri, 2 august 2019
9:00 - Pelerinaj la Mănăstirea Maria Radna
Sâmbătă, 3 august 2019
17:00 – Invitație la Kirchweih
19:00 – 22:00 – Gulaș împreună cu fanfara Lambert
Steiner
Duminică, 4 august 2019
11:00 – Serviciu religios la biserica Sfânta Anna
13:00 – 15:00 – Masa de prânz la pizzerie
17:00 – Parada perechilor în parcul Katharina Ackermann împreună cu fanfara Recaș
22:00 – Balul Kirchweih-ului la pizzerie împreună cu
Tornado Band din Ungaria
Luni, 5 august 2019
19:00 – Balul de noapte al Kirchweih-ului, la școala
germană
Echipa organizatoare din Sântana, precum și HOG
Sântana așteaptă cu bucurie, cât mai mulți oaspeți.

Serviciul de Asistență Socială
informează:

Persoanele care au dobândit recent domiciliu pe raza
orașului, cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în
întreținere copii minori, persoane vârstnice sau persoane
cu handicap, sunt invitate să
se prezinte la primarie, pen-

tru luarea acestora din urmă
în evidența biroului de autoritate tutelară și asistență socială. Va mulțumim pentru
ințelegere și colaborare.
Primăria
Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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O administrație pentru Sântana și sântăneni
Reabilitare
Școala Ghioceilor 31

Parcare Comlăuș
Buna politică administrativă promovată de
conducerea primăriei, respectiv dotarea serviciului de gospodărie comunală cu utilaje, dă roade,
își găsește răsplata prin
lucrările care pot fi efectuate cu costuri minime.
Cu ajutorul unuia din
cele două buldoexcavatoare de care dispune, primăria a început să amenajeze
două parcări pe strada 1
Decembrie, una la școală
și cealaltă la biserică.
Pentru parcarea bisericii
s-au folosit în stratul de

Se lucrează în ritm alert la reabilitare clădirii liceului tehnologic ”Stefan Hell” de pe strada Ghioceilor nr. 31. Valoarea proiectului este de 1.603.
253,00 lei și cuprinde lucrări ample de consofundație betoanele scoase
lidare a fundației, schimbarea acoperișului, rede la reparația trotuarului
compartimentarea sălilor de clasă și grupurile
din jurul bisericii, peste
sanitare, refacerea tencuielilor interioare și excare s-a așternut un strat
terioare, înlocuirea ușilor și ferestrelor, schimde balast și de piatră.
barea podelelor, înlocuirea mobilierului etc..
Lucrările de reabilitare și modernizare au fost întârziate cu cinci luni de zile din cauza contestațiilor
pe care firmele concurente le-au depus la Agenția Pe str. Câmpului vor demara în perioada următoare
Națională de Soluționare a Contestațiilor.
lucrările de modernizare a parcării pietruite din fața
școlii, prin pavarea unei suprafețe de 490 mp.
Se vor amenaja 24 de locuri de parcare care să deservească, corpul didactic, personalul și vizitatorii
școlii, accesul principal în incintă și câte o alveolă de
staționare pe fiecare sens al străzii Câmpului.
Prin acest proiect se dorește creșterea nivelului de
siguranță pentru elevii școlii și eliminarea riscurilor
de producere de accidente în momentul sosirii și plecării de la școală.

Parcare pe strada Câmpului

PROIECTE EUROPENE
1.”Amenajare teren de sport multifuncțional pe strada Dunării” – a fost
semnat contractul de finanțare între Oraș Sântana și Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale România în data de 09.11.2018.
Proiectul este în implementare, a fost
depus Proiectul Tehnic la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România.
2.”Improve cross-border cooperation
between public institutions of NădlacSântana-Elek-Doboz” (Îmbunătățirea
cooperării transfrontaliere dintre
instituțiile publice ale orașelor NădlacSântana-Elek-Doboz) – a fost semnat
contractul de finanțare între Oraș Nădlac (lider de proiect) și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice în data de 18.12.2018.
Proiectul este în implementare, iar până în acest moment au fost
achiziționate materialele promoționale
necesare în cadrul proiectului și sistemul de sonorizare.
3.”Amenajare piste de biciclete în
Orașul Sântana” – a fost semnat contractul de finanțare între Oraș Sântana, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în data
de 15.04.2019.

4.”Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) si adaptarea ei la nevoile culturale ale comunitatii” – a fost semnat
contractul de finanțare între Oraș Sântana, Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice și Agenția
pentru Dezvoltare Regională Vest în
data de 02.07.2019.
5.”Creșterea eficienței energetice la
clădiri rezidențiale in orasul Santana
judetul Arad” – a fost semnat contractul de finanțare între Oraș Sântana,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în data
de 10.06.2019.
6.”Realizare locuinte colective sociale
pe str. Unirii in Orasul Santana. Amenajare parc Europa in Orasul Santana”
– proiectul a obținut punctajul necesar
în urma evaluării tehnico-financiare,
dar din cauza fondurilor insuficiente,
proiectul se regăsește pe lista de rezervă.
PROIECT VIITOR:
1.Sistem centralizat de furnizare a
energiei termice, utilizând energie geotermală – acest proiect va fi depus
în cadrul Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
prioritară 6, Obiectivul specific 6.1 –
Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal).
Primăria Orașului Sântana

Stadiul lucrărilor la sala
de sport din Comlăuș
După cum s-a mai anunțat, luna trecută au
demarat lucrările de construcție a unei noi săli
de sport. Aceasta va fi ridicată pe terenul din
curtea clădirii de pe strada T. Vladimirescu, cunoscută sub numele ”la Cioranu”. Se lucrează la
fundație, au fost confecționate și montate armăturile metalice și se pregăteste turnarea șapei de
beton pentru pardoseală.

Extindere canalizare
pe strada C.D.Gherea
Primăria Orașului Sântana continuă extinderea rețelei de canalizare pe străzile omise în proiectul POS Mediu 1.
În acest sens, pe str. C. D. Gherea se va realiza extinderea rețelei de canalizare pe sectoarele lipsă, între str. L. Blaga - str. Muncii și str.
N.Bălcescu - str. A. Vlaicu, precum și un număr
de 41 de canale de racord.
În urma acestei investiții, str. C. D. Gherea va
avea canalizare pe întreaga lungime

Primar
Daniel Tomuța
” Când am preluat primul mandat de primar,
mi-am asumat un lucru: dezvoltarea orașului
Sântana, cu localitățile aferente, respectiv Sântana și Caporal Alexa. Am făcut acest lucru
conștient fiind de ceea ce implică o asemenea
responsabilitate, dar am știut că dacă vrei ceva
în viață, atunci se și poate. Ca atare, împreună
Concluzia? Orașul Sântana continuă pe
aceeași linie de dezvoltare, imediat ce se
închide un șantier se deschide altul, imediat
ce se încheie un proiect se trece la următorul.
Administrația noastră locală reușește să
țină același ritm alert al ultimilor ani și nu
dă semne că este obosită.
Dimpotrivă, apar noi investiții la orizont.
Totul, pentru localitățile Sântana și Caporal
Alexa.
Primarul Daniel Tomuța merită toată
stima noastră. Nu ne-a dezamăgit. Mereu pe șantiere, mereu în căutarea de noi
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cu echipa de la Primărie, prin multă muncă și
multe ore suplimentare, de documentare, informare și pregătire, s-a reușit cîștigarea proiectelor
naționale și europene prin care încercăm an de
an aducerea orașului la un nivel de amenajare
urbanistică și modernizare utilități publice tot
mai aproape de ceea ce ne dorim. Mai este încă
de lucru, chiar acum avem deschise șantiere
multiple, proiecte de investiții în derulare .Vă
spun însă că se poate și mai bine, iar din acest
punct de vedere, avem în pregătire un nou set
de proiecte pe fonduri naționale și europene pe
care dorim să le vedem implementate în oraș.
Doar astfel, prin accesarea de noi și noi linii de
finanțare putem să aducem investiții mari în
Sântana, știut fiind că din bugetul local nu se pot
face lucrări majore de modernizare și dezvoltare.
Noi am mers pe acest drum și vom continua la
fel! Accesarea fondurilor externe bugetului local
rămâne prioritatea noastră și pe viitor!”
Primar Tomuța Daniel
finanțări pentru proiectele de dezvolatre ale
corașului. Se vede acest lucru zi de zi.
Împreună cu aparatul administrativ al
Primăriei, cu majoritatea consilierilor locali
avem la Sântana unitatea administrativă
care reprezintă cheia succesului. Doar în
unitate, cu responsabilitate și corectitudine
în activitate se poate vorbi de o dezvoltare
sustenabilă, pe termen lung, a orașului.
Doar astfel se pot implementa proiectele de
investiții care să ne asigure progresul.
La Sântana lucrurile merg în direcția cea
bună. O dovedește realizările din trecut, lucrările actuale, planurile viitoare!

