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

Duminică- 26 MAI
Alegeri Europarlamentare,
Referendumul Pentru Justiție

Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!

Primar
Daniel Tomuța
Stimați sântăneni,
Doresc ca în acest număr
al ziarului să vă vorbesc despre importanța participării la
alegeri. Nu fac acest lucru din
punct de vedere politic, deoarece consider că a alege este dreptul fiecăruia să hotărască pentru viitorul său, al familiei sale,
al copiilor sau nepoților săi.
Nu avem voie să uităm niciodată că au murit oameni pentru ca noi să putem alege azi în
mod liber. Au făcut sacrificiul
suprem pentru ca noi să trăim
în democrație iar unul dintre
drepturile fundamentale ale
democrației îl constituie LIBERTATEA. Libertatea de gân-

dire, libertatea de exprimare,
libertatea de a alege!
De aceea, dragi sântăneni,
conștientizați importanța votului! Alegeți cu inima, cu mintea, cu speranța de mai bine!
Alegeți, exprimați-vă votul, este
dreptul fiecăruia de a avea propria opinie și părere, dar arătați
că vă pasă de viitorul României,
viitorul familiilor voastre!
Acestea sunt cuvintele pe care
am dorit să vi le transmit, în primul rând ca român. Democrația
înseamnă libertate de opinie,
înseamnă vot și alegeri libere în
viață.
Exprimați-vă liber acest important drept al democrației, să
nu lăsați pe nimeni să profite
că stați acasă. Participați activ
la alegeri, arătați că vă pasă de
viitorul familiilor voastre, de
România. Un viitor care depinde de alegerile pe care le facem
zi de zi!
Primar Daniel Tomuța

“Școala altfel!”
Anul acesta săptămâna de proiecte educaționale „Școala altfel!” s-a
desfășurat la Liceul Tehnologic „Stefan Hell” – Sântana în perioada 15 –
19.IV.2019. Cadrele didactice au propus
și elaborat proiecte pentru fiecare zi în
parte, cuprinzând activități cultural-artistice, activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv
dependența de calcualtor, internet etc.),
activități de educaţie pentru cetăţenie
democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat,
caritate, implicare activă în societate,
responsabilitate socială, relaţii și comu-

Un cititor, o carte
A devenit o tradiție ca în fiecare an, de
„Ziua Internațională a Cărții”, Biblioteca Orășenească „Ștefan Aug. Doinaș”
Sântana să-i premieze pe cei care iubesc
cartea, „prieten de nădejde al oamenilor
de orice vârstă” și care înțeleg rolul important al lecturii. Este o modalitate de a
le cultiva și menține gustul pentru citit,
lărgindu-le orizontul de cu¬noaștere,
contribuind la dezvoltarea intelectuală
și spirituala a fiecărui persoane care, astfel, se va integra mai ușor în societatea
complexă în care trăim.
Într-o atmosferă plăcută, onorată de
prezența d-lui primar Daniel Tomuța si
a d-lui viceprimar Gligor Cornel, evenimentul a fost așteptat cu mare emoție
atât de copii cât și de adulți, de toți cei
care au trecut în ultimul an de mai mul-

Sărbătoarea pomului de mai - “MAIBAUM”
la Liceul Tehnologic “Stefan Hell”

Duminică, 19.05.2019, în jurul unui pom de
mai, împodobit festiv, licitând mielul, simbolul
tinereții, purității și al primăverii, elevii școlii
noastre au sărbătorit diversitatea și multiculturalitatea.

La această activitate au prezentat frumoase costume populare și dansuri tradiționale ansamblurile
folclorice „Banat-JA” din Aradul Nou, „Busuiocul
- Bobocii” și „Busuiocul - Juniorii” din Sântana,
îndrumător Rozalia Pașca, și nu în ultimul rând
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nicare etc.), activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte
în situații de urgență, activități sportive, activitate de educație ecologică și de
protecție a mediului, activități tehnico-știinţifice, school cinema – educația
media și cinematografică, toate prin
parteneriat cu instituții din domeniul
> pag. 3
respectiv.
te ori pragul bibliotecii și s-au dovedit a
fi cei mai constanți cititori de carte.
Pornind de la aceste gânduri, au fost
premiați în primul rând cei mai mici
prieteni ai bibliotecii, care s-au arătat
a fi cei mai interesați de lectură, aceștia
fiind: Fericean Cosmina, Doroț Rahela,
Trif Oana Ana – Maria, Marc Mariana Adriana, Dinu Bianca. Am selectat
de asemenea și tinerii cititori: Mihai
Ramona, Mateș Denisa, Lupu Eugen
Alin, Covaci Elena. Nu au fost uitați
nici cititorii seniori: doamnele Cuciula
Mioara, Blîndu Diana, Nistor Monica,
Morar Cristina și domnul Dobra Petru. Toți premianții au fost răsplătiți cu
premii constând în diplome și cărți. Un
moment deosebit de apreciat, o pată de
culoare integrată în acest eveniment, a
fost monologul prezentat de către eleva Ghilea Iosana de la Clubul Copiilor
> pag. 2
Săntana.

elevii școlii noastre îndrumați de educatoarele și
învățătoarele secției germane. Reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Sântana, în frunte
cu Primarul, ing. Daniel-Sorin Tomuța, Viceprimarul, prof. Cornel Gligor, și Secretarul Primăriei,
Viorica Sas, au defilat pe ritmuri de marș, cântate
alternativ de fanfarele „Riziko” din Nădlac, respectiv „Lambert Steiner” din Sântana, împreună cu
> pag. 8
dansatorii.
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Anunț
Cetățenii care dețin
parcelele de teren cuprinse în tabelul alăturat sunt rugați să se
prezinte la biroul agricol din sediul Primăriei Orașului Sântana în
vederea ridicării extraselor de carte funciară
privind intabularea
terenului extravilan,
întocmite cu ocazia
finalizării lucrărilor sistematice de cadastru
în oraș astfel:
SECTOR 3
Tarla
Parcelă
T11
A 71
T11
A 73
T11
A 74
T12
A 77
T13
A 81
T14
A 84
T15
A 88
T16
A 86
T18
A 95
T19
A 98
T20
A 10
T31
A 149
T32
A 152
T33
A 156
T34
A 159
T37
A 191
T38
A 195
SECTOR 26
Tarla
Parcelă
T104
A 451
T105
A 453
T106
A 454
T107
A 457
T108
A 461
T109
A 465
T110
A 468
T111
A 471

SECTOR 6
Tarla
Parcelă
T1
A1
T2
A 18
T2
PS3-PS17
T3
A 36
T6
A 55
T7
A 59
T8
A 61
T25
A 125
T25
A 126
SECTOR 12
Tarla
Parcelă
T87
A 393
T89
A 379
T89
A 385
T89
A 389
T89
A 405
T90
A 399
T90
A 408
T91
A 414
T92
A 418
T93
A 421
T94
A 423
T95
A 426
T96
A 430
T97
A 432
T98
A 435
T99
A 440
T100
A 445
T102
A 448
SECTOR 2
Tarla
Parcelă
T4
A 39
T5
A 45
T9
A 64
T22
A 109
T23
A 113
T24
A 118
T25
A 127
T26
A 136
T27
A 138
T28
A 140
T29
A 142
T29
A 148

Un cititor, o carte
> pag. 1 Pentru doi dintre
cei mai fideli cititori, pentru care
„cărțile sunt mâncarea preferată a
imaginației”, lucru demn de toată
lauda, s-au acordat și diplome speciale de „Super-cititor”, beneficiarii
acestor diplome fiind Ghilea Iosana
Maria și Rosu Rareș .
Bibliotecar
Marinela Morgoș
SÂNTĂNEANUL

SÂNTĂNEANUL

pag. 2

PROIECT Erasmus+
Îmbogățirea Tradiției Sântănene

prin Formare Profesională Europeană, desfășurat
în cadrul Liceului Tehnologic Stefan Hell, Sântana

În perioada 30.03-13.04 s-a
desfășurat prima mobilitate a Proiectului Erasmus+, Îmbogățirea
Tradiției Sântănene prin Formare
Profesională Europeană.
Proiectul a fost inițiat de către profesorii Căruntu Mircea, Honiges
Ana și Tarce Mihaela, avându-i ca
membri pe prof. Musca Ioan Dinorel, Maralescu Mihai și Igreț Alina
(contabil).
La mobilitatea care a avut loc în
Anglia, orașul Bangor, au participat
14 elevi ai Liceului Tehnologic Stefan Hell (domeniul formării de bază
fiind cel mecanic, calificare profesională – Tehnician mecacnic pentru
întreținere și reparații), după cum
urmează: Alexandru Adelin, Bruțiu
Petru, Buburuzan Robert, Drăgoi
Claudiu, Fîșcu Petru, Florea Andrei, Han Andrei, Mateș Bogdan,

Programul depozitului de moloz
Luni – Joi,
orele 08:00 – 16:00,
Vineri, orele 08:00 – 14:00,
Tel. 0733/037.830
sau 0357 100 074

2019

Luni– Joi, orele 16:00 – 20:00
Vineri, orele 14:00 – 20:00
Sâbătă, orele 08:00 – 20:00
Tel. 0742 838 455
sau 0735 981 481

Munteanu Alexandru, Muntean
Severian, Novac Alex, Novac Alina,
Recalo Alexandru, Tabără Dorin.
Obiectivele acestui proiect sunt
ca elevii școlii sântănene să dobândească experiență practică referitoare la operațiile specifice domeniului mecanic; să execute sarcini
profesionale în ateliere de practică dar și într-un mediu de muncă
real; să dobândească competențe
de muncă profesionale dar și transversale (echipament, organizarea
muncii, a lucrului cu alte persoane)
pe care cu greu le-ar putea dobândi
în altă parte, decât în cadrul unui
stagiu de practică la un loc de muncă real.
Organizația de primire, G.R.W.P.
Llandrillo Menai, a selectat locația
de practică a elevilor, respectiv
Centrul de Ucenicie din Rhos on
Sea, în cadrul căruia s-a desfășurat
învățarea practică la locul de muncă al elevilor participanți.
Organizația de primire a efectuat
monitorizarea zilnică prin tutorele de stagiu, prof. Andy Brooks,
iar din partea Liceului Tehnologic
Stefan Hell, cei care au monitorizat întreaga activitate profesiona-

Deopozitul de moloz este destinat strict
pentru folosința locuitorilor orașului Sântana.
Poarta de la depozitul de moloz se deschide
doar la solicitarea cetățenilor.
Este permisă depozitarea deșeurilor din
construcții, a pământului și a deșeurilor vegetale.
Verificarea fiecărui transport se face la poartă.

lă a elevilor au fost prof. Căruntu
Mircea, Maralescu Mihai si Musca
Ioan Dinorel, vizând următoarele
aspecte: îndrumarea participanților
în efectuarea sarcinii de lucru;
inițierea de discuții individuale asupra sarcinilor de lucru și modul de
efectuare a pieselor; comunicarea și
colaborarea cu profesorii însoțitori;
înregistrarea progresului elevilor;
verificarea caietelor de practică și
a fișelor de lucru individuale zilnice; asigurarea sprijinului logistic
participanților.
Pe perioada efectuăarii stagiului
de practică în Centrul de Ucenicie Rhos on Sea, elevii au dobândit
experiența practică referitoare la
operațiile specifice domeniului mecanic, partenerul englez apreciind
seriozitatea și responsabilitatea pe
care au manifestat-o elevii noștri în
rezolvarea sarcinilor de lucru.
Prin activitățile efectuate, participanții și-au dezvoltat abilitatea de
lucru în echipă, responsabilizare,
respectarea normelor de protecție
a muncii, disponibilitate față de
sarcinile primite, abilități necesare pentru operații generale ce țin
de lăcătușeria mecanică și pentru
asamblarea mecanică.
Consider că sarcinile de lucru
primite le-a permis participanților
să-și dezvolte competențele de specialitate, abilitățile necesare executării operațiilor specifice domeniului mecanic, fiind create premisele
pentru ca obiectivele proiectului să
fie realizate.
Prof. Musca Ioan Dinorel
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Săptămâna de proiecte “Școala altfel!” –
un bogat plan de activități, desfășurat la Liceul Tehnologic
“Stefan Hell”

> pag.1 În acest con- Antidrog, filiala Arad, ac- claselor a V-a E, a VII-a E colare desfășurate cu copiii

text, elevii, coordonați de
dascălii lor, au participat la:
• proiectul educațional
„Împreună pentru sănătate și viață”, desfășurat prin
parteneriat cu Societatea
Națională de Cruce Roșie
România, filiala Arad. În cadrul activității demonstrative elevii școlii noastre, ciclul primar și gimnazial, au
avut oportunitatea de a afla
aspecte esențiale de acordare a primului ajutor în
situații de urgență, cât și să
conștientizeze necesitatea și
importanța acestuia. Activitatea a fost susținută de dr.
Samuel Dragoș și as. med.
Alin Cristea;
pentru
conștientizarea
dependenței de anumiți factori nocivi și pentru educarea unui stil de viață sănătos
s-a derulat proiectul „Spune
NU drogurilor!” prin parteneriat cu Agenția Națională

tivitatea fiind susținută de
coordonator CPECA Arad,
Florin Dacian Bîșcă;
• la festivalul „Frühlingsfest”, organizat la și de Liceul
Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” – Arad în vederea
educării abilităților de anteprenoriat;
• în pragul Sărbătorilor Pascale, elevii claselor a VIII-a
G și a XII-a B, împreună cu
diriginții lor, prof. Raab Melania și prof. Gelodeș Ioan
Veniamin, au făcut o vizită locatarilor Căminului de
seniori din Sântana. Fiind
Vinerea Mare la credincioșii
romano-catolici și în spiritul
solidarității, al unității prin
diversitate, empatizând, elevii au pregătit mici pachețele
specifice sărbătorii, pe care
le-au oferit seniorilor;
•
s-au efectuat excursii și vizite de studiu în
Timișoara și Arad. Elevii

nificate, controlate, care urmăresc realizarea unui scop
bine definit, într-un cadru
bine stabilit și într-o perioadă de timp bine definită.
Întregul complex al activităţilor extrașcolare organizate
în școală sau în afara școlii,
sub îndrumarea dascălilor,
aduc un aport considerabil
la formarea și educarea elevilor, la modelarea sufletelor
acestora, fiind ancorate în
viaţa spirituală și educativă
a comunităţii.
Autori:
Nicoleta Blidar
și Melania Raab

și a VIII-a E, împreună cu conduc la dezvoltarea perdiriginți și profesori, au ex- sonalităţii acestora prin conplorat capitala Banatului, tactul pe care îl au cu mediul
Timișoara, vizionând și un înconjurător, cu factori din
spectacol de operă;
societatea de care aparțin.
• s-au desfășurat concurProiectul educațional constă
suri și competiții sportive și
într-un set de activităţi placultural-artistice, la care elevii, dar și cadrele didactice,
au participat cu entuziasm.
După W. H. Hilpatrick,
activitățile desfășurate prin
proiecte, sunt o modalitate prin care se acumulează
experienţă și cunoaștere,
rezolvând probleme practice în situaţii sociale. De ce
proiecte? Deoarece școala
trebuie să se afle în dialog
autentic și permanent cu
societatea, străduindu-se să
realizeze legătura între nevoile educaţionale, resursele intelectuale ale elevilor și
perspectivele de dezvoltare
economică a societăţii. Multitudinea activităţilor extrașLocul întâi a fost ocupat de Școala Gimnazială II Sântana, locul
doi de elevii liceului
din Pâncota iar locul Spre bucuria agricultorilor, primăvara acestui an a
trei de elevii Școlii “Șt. fost bogată în precipitații.
Augustin Doinaș” din În cursul anului 2019, din ianuarie și până în preCaporal Alexa. Echi- zent, au căzut 212 l apă pe metrul pătrat și specificăm,
pele care vor merge cantitatea cea mai mare de precipitații în aprilie a fost
mai departe în etapa 42 l/m2, iar în decadele 1 si 2 ale lunii mai 89 l/m2.
județeană sunt cele
Domnul Vlaicu Valentin, directorul Romgera Sântacare au ocupat locurina, ne-a spus că în ultimele 7-8 luni au căzut cantități
le 1 și 2.
foarte reduse de precipitații. ” Deficitul de apă era la
Concurenții au fost
un moment dat de 300 l/m2. Din luna iulie până în
Pe data de 7 mai Hell”, Școala Gimnazi- fost Camelia Nicoară pregătiți de către asisluna decembrie a anului trecut, au căzut undeva la
2019 a avut loc etapa ală II Sântana și Școala și Bogdan Drăgan iar tentele medicale din
144 l/m2. Este foarte bine că a plouat, altfel pentru
zonală a concursului “Șt. Augustin Doinaș” președintele juriului, școală și profesorii de
agricultură ar fi fost jale.
biologie.
“Sanitarii pricepuți”, din Caporal Alexa, în dr. Victoria Bondari.
Dr. Victoria Bondari Mai putem specifica ca in ultimele 12 luni avem un
organizat de Crucea acest an s-au alăturat
aport de apă de 356 l/m2. Datorită cantității mari de
Roșie, la care au par- în competiție elevii de
apa din aceasta primăvara s-au refăcut foarte bine
ticipat șase echipe de la Școala Gimnazială
culturile de toamna și totodată avem o răsărire foarte
elevi. Pe lângă echi- Olari, liceul din Pânbună la porumb, floarea soarelui etc. Dacă vor mai
pele care au participat cota și Școala Gimnaveni doua ploi, una la legare și una la umplerea bobuși în anii precedenți, zială “Andrei Șaguna”
lui, preconizăm o producție foarte bună la culturile
adică elevii Liceului din Zimand.
Tehnologic
“Stefan Membrii juriului au
prășitoare”

Concursul “Sanitarii pricepuți”

Ploile din mai
fac mălai!
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8 din 8 în Slovacia

SANTANA au participat în data de
4 mai, a.c., la concursul regional de
judo din Gyomaendrőd -Ungaria,
reușind cu toții să urce pe podium,
iar echipa să ocupe în final locul III.
Locul 1: Gloria Brancovan, Amelia
Paven, Robert Bîte, Raul Găman
Locul 2: Ana Tuduce și Ionuț Giurgiu!
Doamna Giurgiu Angela, președintele secției de judo a făcut pentru ziar o declarație foarte scurtă dar
foarte frumoasă: ”Bravo copii! Sunt
mândră de voi! Pentru antrenorul
Sebastian Rus am doar două cuvinte:
Multumesc și Respect!”
Articol realizat cu sprijinul
doamnei Angela Giurgiu,
președintele secției Judo
6 din 6 în Ungaria
Șase judoka de la C.S. UNIREA
CS Unirea Sântana

În data de 11 mai 2019, judokanii
noștri au participat la cea de-a 43-a
ediție a Turneului Internațional de
JUDO organizat în orașul Rimavská
Sobota din Slovacia.
La turneu au fost înscriși peste 540
de judoka din 15 țări. Cu 3 medalii de
aur, 3 de argint și 2 de bronz, C.S.
Unirea Sântana s-a clasat în final pe
locul V între cele 61 de cluburi prezente la concurs, mult înaintea altor
cluburi din România, ceea ce constituie o performanță extraordinară.
Locul 1: Miruna Cotu, Amelia Paven și Claudiu Dobra
Locul2: Ana-Maria Tuduce, Cristian
Sirb și Robert Bîte
Locul 3: Roxana Mărgărit și Raul
Găman

2019
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Comportări meritorii ale elevilor sportivi
de la Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”

Locul I la Cupa Tymbark-Junior
Echipa de fete, clasele III-IV, a Liceului Tehnologic ”S. Hell”, pregătită
de prof. Emil Arsa, a obţinut locul I la Cupa Tymbark-Junior, cea mai
importantă competiție de fotbal din România dedicată elevilor între 6 și
12 ani. Echipa pregătită de profesorul Emil Arsa a reprezentat mai apoi
judeţul Arad la etapa regională de la Reşiţa, unde s-a clasat pe locul al
III-lea.

VICTORIE LA TURNEUL INTERNAȚIONAL CUPA CRISIUS LA CHISINEU – CRIȘ

Echipa de handbal gimnaziu baieți
a Liceului Tehnologic „STEFAN
HELL” Sântana, care este campioană județeană la GIMNAZIADA și
ocupanta locului II la faza INTER –
JUDEȚEANĂ desfășurată la Reșița
în data de 27.03.2019, a confirmat și
sâmbătă 11.05.2019 la Cupa Crisius,
fiind învingătoare detașată în finala
disputată cu echipa C.S. DROBETA
TURNU SEVERIN (scor 9-4).
Lotul echipei învingătoare:
PREGEA ALEXANDRU, NEAG ANDREI, SUCIU VLĂDUȚ, TOMOIAGĂ DAMARIU, USVAT ANDREI,
DANCIU FLAVIUS, HELL GERHARD, VÎRCIU FLAVIUS, MOTICA
DARIUS, HARABULĂ NICOLAS,
BOZSOKI CRISTIAN, MÂNDRILĂ
MARTIN, POPA CĂTĂLIN.

La aceeiași categorie de
competiție, echipa de gimnaziu clasele V-VI (juniori IV) a ocupat un loc
IV meritoriu.
Lotul echipei de juniori IV:
POPA CĂTĂLIN, HARABULĂ NICOLAS, BOZSOKI CRISTIAN, RUSTI IONEL, RUSTI DRAGOȘ, RUSU

PAUL, DEHELEAN SEBASTIAN,
ISTRATE RAUL, VÎRCIU FLAVIUS,
POPA PAUL, MÂNDRILĂ MARTIN.
Tot la Cupa Crisius care a
ajuns în acest an la a 40 – a ediție, echipa de handbal gimnaziu fete a obținut
un deosebit loc III.
Lotul echipei de fete: DARAU
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NAIANA, SARB ANDRADA, NEAG
ANDREEA, PURDA MIHAELA,
MUNTEAN LARISA, BORTES IOANA, BORTES GEORGIANA, BRICIU
ANTONIA, FIGEL ANDREEA, PASCU LARISA, PETRUSE ANDRADA,
ILISIE IASMINA, NEAG IOANA.
Componenții echipelor au
fost răsplătiți (premiați) cu medalii și
diplome, iar ca echipă, cu Cupa Crisius.
In final, subliniez că sunt
mândru de rezultatele obținute de
elevii componenți ai echipei Liceului
Tehnologic „STEFAN HELL” Sântana.
De asemenea sunt mândru
că într-o perioadă în care este tot mai
greu să duci tineri la sport, se pare că
la handbal mai vin cu plăcere. Sper ca
și părinții să–i încurajeze, să-i susțină
în practicarea unor sporturi, adică
să-I îndemne la mișcare, aceasta înseamnând, sănătate.
Profesor, Höniges Josef
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„Satisfacţia adevărată vine atunci când vezi proiecte realizate și oameni mulțumiți!”
Interviu cu domnul Răzvan Cadar – Vicepreședintele Consiliului Județean Arad

cu contribuţia cea mai im- nostru?
orașul nostru?
- Am gândit investiţii în portantă la bugetul de stat - Bunicul meu a fost din
drumuri importante pentru și când e vorba să primim Sântana și mă leagă amintiri
toată zona. Mă gândesc la bani înapoi, suntem lăsaţi de acest oraș încă din copidrumurile Zimandul Nou – la urmă. Nu este corect și lărie. Am și acum prieteni
Sântana și Sântana – Pâncota. cerem respect, dar nu stăm și oameni dragi în zonă, mă
Mai departe, vom moderniza cu mâna întinsă. Fondurile simt așadar legat de comunidrumul Arad – Șiria – Pânco- europene în primul rând ne tatea voastră, vin cu drag de
ta – Buteni, care oferă o rută salvează, știm să le atragem fiecare dată în oraș.
importantă spre Moneasa. și să le folosim. Anul acesta -Știm că programul dvs este
- Domnule vicepreședinte,
Anul acesta refacem Sântana și anul viitor vom avea des- foarte încărcat, mai aveți
sunteți un om tânăr și totuși
– Olari –Sintea Mică și un alt chise foarte multe șantiere în timp de viață personală, de
recent ați fost ales într-o
drum de interes pentru zonă, judeţ, investim în toate zo- familie?
funcție de mare importanță
Sânmartin – Șimand – Olari nele în funcţie de priorităţile Într-adevăr sacrificiul mare
în fruntea județului nostru.
– Caporal Alexa. În afară de cetăţenilor. Sănătatea este un pe care trebuie să îl fac este
Care este secretul acestei
investiţiile în drumuri, sus- domeniu foarte important, timpul redus petrecut cu fareușite?
ţinem o serie de evenimente investim în dezvoltarea Spi- milia. Dar atunci când mun- Munca în echipă, în primul
culturale: „Tradiții și obice- talului judeţean unde toată cim, când ne gândim la dezrând. Am câștigat alegerile
iuri în Câmpia de Vest”, eve- lumea poate vedea rezulta- voltare, ne gândim la copiii
locale în 2016 cu un plan amniment ce se va desfășura în tele, deși mai este mult până noștri și la Aradul pe care îl
biţios de dezvoltare a judeţulocalitatea Caporal Alexa în ajungem la nivelul pe care îl lăsăm moștenire generaţiilor
lui, ne-am propus investiţii în
luna iunie, în parteneriat cu dorim. Obiectivul nostru pe care vin.
drumuri, investiţii în sănătate
Centrul Cultural și Primăria termen mediu este construc- -Un cuvânt de încheiere
servicii mai bune pentru ceOrașului Sântana, „Sărbătoa- ţia unu spital matern, dar pentru sântăneni.
tăţeni, susţinerea programerea tineretului și a comunității avem nevoie și de sprijiniul Îi felicit pentru alegerile
lor culturale și a sportului. În
germane Sântana – Hramul Guvernului. În domeniul pe care le fac, îi felicit pencalitate de consilier judeţean,
Bisericii Catolice Sântana”, culturii, obiectivul nostru tru că au ales în administraam muncit în echipa care
programată a avea loc în este să susţinem tradiţiile lo- ţie oameni gospodari, care
conduce CJA, împreună cu
luna august, în parteneri- cale, să ajutăm primăriile să își iubesc orașul, un primar
președintele Iustin Cionca și
at cu administrația locală și organizeze evenimente dragi foarte bun care face perforvicepreședinţii Sergiu Bîlcea
Centrul Cultural Banat – Ja și arădenilor.
și Claudia Boghicevici, am
manţă. De fiecare dată când
„Sărbătoarea Recoltei” la Sân- -Trebuie să aducem la vin aici, văd oameni harnici
ţinut legătura cu primarii, cu
tana, în 6 octombrie.
cetăţenii. Desemnarea în cacunoștința cititorilor că și preocupaţi să se dezvolte,
- Care sunt celelalte proiec- sunteți un prieten apropi- să crească, să facă în jurul lor
litate de vicepreședinte mă
te aflate pe agenda de lucru at al orașului și că în trecut totul mai frumos. Nu pot debucură, este o provocare ima consiliului județean?
portantă și sunt convins că
ați sprijinit diverse proiecte cât să îi felicit și să le urez să
- Numărul proiectelor în de dezvoltare locală, vă mai continue pe același drum.
vom face treabă bună în conderulare este foarte mare, am
tinuare. Satisfacţia adevărată
Viceprimar Cornel Gligor
leagă și altceva de orașul
să enumăr câteva domenii.
vine atunci când vezi proiecte
Am reușit să atragem foarte
realizate și oameni mulţumiţi.
mulţi bani pentru drumu- Ne puteți spune care
rile judeţene: am adus fonsunt principalele repere în
duri europene importante,
evoluția dvs profesională?
investim din fonduri proprii
- Am terminat Facultatea de
și din fonduri guvernamenȘtiinţe Economice și am lutale, deși trebuie să spun că
crat ca economist în mediul
sunt nemulţumit de sumele
privat. Provin din domeniul
alocate de Guvern Aradului.
managementului sportiv. Am
practicat fotbalul, care este
Suntem unul dintre judeţele
rândul ansamblului Busiocul să pri- domnului primar Valentin Bot din
mească prietenii dragi din ansam- Șiria, multumim domnului primar
blul Șiriana. Aceste întâlniri au fost Daniel Tomuţa, domnului vicepriAnsamblurile folclorice Busuiocul primiţi cu multă căldură de ansamrealizate între cei mai mici membri mar Cornel Gligor, părinţilor și tudin Sântana și Șiriana din Șiria, au blul Șiriana, cu frumoase activităţi ai celor două ansambluri, urmând să turor celor care ne-au sprijinit în
început în luna martie a acestui an, organizate la muzeu și la cetate, organizăm activităţi comune și pen- aceste activităţi.
un frumos proiect cultural al prie- unde copiii au socializat și s-au îm- tru cei mari. Mulțumim prietenilor
Rozalia Pașca
Inspector cultură
teniei. Astfel, in 23 martie, am fost prietenit. Sâmbătă 11 mai, a venit noștri Viorel Popa, Camelia Trif și
una dintre pasiunile mele,
apoi am devenit arbitru. În
scurt timp, am condus Comisia Judeţeană a Arbitrilor
Arad. Este o poziţie managerială în doemniul sportului în
care am învăţat ce înseamnă
să lucrez în cadrul unor proiecte, să coordonez oameni.
În paralel, am evoluat în organizarea internă a PNL, de-a
lungul timpului am fost consilier la un cabinet parlamentar, iar ulterior am fost ales
secretar al PNL Arad, poziţie
în care am avut ocazia să lucrez la proiecte de dezvoltare
a judeţului, să colaborez cu o
mare parte dintre primari, să
cunosc foarte bine problemele și proiectele localităţilor.
- Care este aria dvs de responsabilitate la nivelul Consiliului Județean?
- Coordonez câteva domenii
importante, printre care cultura și educaţia. CJA derulează proiecte culturale importante, împreună cu instituţii
care au o evoluţie frumoasă:
Centrul Cultural Judeţean,
Biblioteca, Muzeul. Toate au
proiecte importante pentru
susţinerea culturii la nivelul
localităţilor din judeţ, au fost
implicate în evenimentele
speciale legate de Centenarul
Marii Uniri și sărbătorirea a
100 de ani de administraţie
românească la Arad. Susţinem sportul, prin proiecte
finanţate de centrul Cultural.
- Sântana este unul dintre orașele importante ale
județului, atât ca populație
cât și ca activitate economică. Există în planul de activitate al Consiliului Județean
Arad și proiecte care includ

,,Uniţi în cântec şi joc în hora prieteniei”
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Căsătoriile lunii aprilie 2019

MA R I Ș E N D RE RO L AND și SEMID R EAN MA RIA RO X A NA
D OR OȚ DANIEL şi IOANO VICI ESTERA IA SMINA
G Â D I OI CO NSTANTIN şi CO STEA ALINA A NCUȚA
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

2019

Din activitatea
Consiliului Local

Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit în ședință extraordinară în data de
11.04.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Orașului
Sântana pentru anul 2019.
Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit în ședință ordinară în data de 16.04.2019,
având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al
localității Sântana și satului aparținător Caporal Alexa pe anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor cultural- artistice și a
activităților bibliotecii orășenești ”Ștefan Aug.
Doinaș” la nivelul Orasului Sântana, pentru
anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării de servicii juridice de consultanță,
de asistență și/sau reprezentare pentru anul
2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal la nivelul U.A.T. Oraș
Sântana.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 8/2019 la actul constitutiv și la
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare, judeţ Arad.
6.Proiect de hotârâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul
2019.
E-ON Gaz
În caz de avarie,
7.Proiect de hotârâre privind propunerea de
mai jos veţi regăsi o listă
0800 800 928
indexare
a impozitelor și taxelor locale care
cu telefoane utile!
Primărie
Uzina de Apă Sântana constau într-o anumită sumă în lei sau care
0357-100 074
și pentru probleme
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,
Fax Primărie
legate de canalizare:
precum și limitele amenzilor care se fac venit la
0357-100 075
0257 - 462138
bugetul local, care se indexează anual pe baza
Compania de Apă Arad:
Stare Civilă
ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020.
0372-782686
0357-100 077
8.Proiect de hotârâre privind repartizarea
Enel Distribuţie Banat,
imobilului situat pe str. Muncii, nr. 23, înscris
Pompieri
-pentru avarii curent
în CF nr. 308879 Sântana, nr.cad. top.1496/2
0357-100 076
0257-929
Sântana, către d-na Sarosi Alina-Maria.
Asistență Socială
-pentru becuri arse:
9.Proiect de hotârâre privind exercitarea
0357-100 074
0357-100 078
dreptului de preemțiune privind cumpărarea
imobilului din extravilanul Orașului SântaHERMAN MĂRIOARA
COMEMORĂRI
na înscris în CF 308314 Sântana nr. cadastral
ȘERAN MARIEA
308314, în suprafață de 1,3556 ha situat în periIGREȚ MARIA FLOARE
metrul sit cu potențial arheologic-6A-HolumGAUDI MARIA
COJOCARIU CONSTANTIN
bul mare-epoca neprecizata.
Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
10.Proiect de hotârâre privind exercitarea
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
dreptului de preemțiune privind cumpărarea
odihnească suﬂetele.
imobilului din extravilanul Orașului SântaPrimar, Daniel Tomuța
na înscris în CF 308314 Sântana nr. cadastral
308314, în suprafață de 0,6778 ha situat în peridrul Compartimentului Ca- metrul sit cu potențial arheologic-6A-Holumbinet Primar (clădirea primă- bul mare-epoca neprecizata.
Cu ocazia “Zilelor orașului riei, etajul 1) sau telefonic, la 11.Proiect de hotârâre privind îndreptarea
Sântana”, primăria orașului numărul 0357- 100-074.
dorește să facă o surpriză Venim cu această rugăminfrumoasă perechilor soţ-so- te deoarece primăria orașului
ţie care aniversează în cursul nostru nu deţine informaţii
anului 2019, 50 de ani de căcomplete, inclusiv despre A început implementarea proiectului transsătorie.
persoanele care s-au căsătorit frontalier “Improve cross-border cooperation
În acest sens, rugăm cetăţebetween public institutions of Nădlac-Sânnii care sunt în această situa- în alte localităţi și care acum tana-Elek-Doboz”, proiect european în care
ţie sau care cunosc persoane au domiciliul stabil în Sânta- sunt implicate administrațiile publice din cele
în această situaţie ca până în na.
patru localități partenere. Până la această dată
Primăria
data de 15 iunie 2019, să ia
a fost organizată conferința de presă de deslegătura cu consilierii din caOrașului Sântana chidere a proiectului. Primăria Orașului Sân-
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erorii materiale din hotărârea consiliului local
nr.115/17.07.2018, privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren 1 în suprfață de
20 mp, evidențiat în CF nr. 308360 în favoarea
doamnei Gherman Ecaterina și lotului de teren 2 în suprafață de 20 mp, evidențiat în CF
nr. 308359 în favoarea doamnei Sârb Olimpia
Ionela, căsătorită Tunderligeti, situate în intravilanul Orașului Sântana, proprietate privată a
Orașului Sântana.
12.Proiect de hotârâre privind revocarea
hotărârii consiliului local nr. 199/18.12.2018
privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafetei 28.830 mp. teren neproductiv,
evidențiat în CF 308630 Sântana, extravilan,
aparținând domeniului public al Orașului Sântana, jud. Arad, 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.
13. Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafetei de 28.830
mp. teren neproductiv, evidențiat în CF 308630
Sântana, extravilan, aparținând domeniului public al Orașului Sântana, jud. Arad, 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.
14. Proiect de hotârâre privind concesionarea
prin licitaţie publică , a imobilului (apartamente și teren aferent) situate în Oraș Sântana str.
Muncii nr. 73, jud. Arad, identificate prin CF
303941 Sântana, proprietate publică a Orașului
Sântana și CF 303941 – C1-U1,C1-U2,C1U3,C1-U4 Sântana, cu destinația de spații medicale .
15.Proiect de hotârâre privind revocarea
deciziei nr. 26 din 25 aprilie 1969, privind
folosința veșnică a terenului înscris în CF
305858 Sântana, nr. top. 5886/2, în suprafață de
250 mp în favoarea domnului Binder Iosif și
a doamnei Binder Paula, în vederea construirii
unei locuințe proprietate personală în termen
de 2 ani.
16.Proiect de hotârâre privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea stației de sortare Arad,
din cadrul sistemului integrat de gestiune a
deșeurilor din judetul Arad.
17.Prezantarea raportului de follow-up
nr.372/ 08.03.2019 (3872 /07.03.2019) de către
Camera de Conturi Arad.
18.Raportul primarului cu privire la starea
economico-socială, de mediu și gestionarea
bunurilor unității administrativ teritoriale,
Oraș Sântana pentru perioada 01.01.201831.12.2018.
19.Raportul de activitate al consilierilor locali
pentru anul 2018.
20.Diverse.
Întocmit, Anca Butar

SÂNTĂNEANUL

Implementarea proiectului transfrontalier
între localitățile Sântana-Nădlac-Elek-Doboz

SÂNTĂNEANUL

tana s-a ocupat de achiziția materialelor de
comunicare necesare în cadrul proiectului, iar
în prezent se desfășoară acciziția echipamentului de sonorizare pentru căminul cultural
din Satul Nou, în valoare de 133.228 lei.
Inspector Programe Europene
Pall Adela
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ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR: Arondarea la secțiile de votare!
SECȚIA DE VOTARE NR:159
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Sântana (cu 8 săli
de grupă) - sală multifuncțională Str. Muncii, Nr. 80
Strada Aradului - numere impare nr. 1 -67 numere pare nr. 2 -34 BIS
Strada Bistriţei - numere impare nr. 1 -49 numere pare nr. 2 -32
Strada Bucegi - numere impare nr. 29 -65 numere pare nr. 34 -68
Strada Dunării - toate numerele
Piaţa Mărășești - toate numerele
Strada Mărășești - toate numerele
Strada Mihail Eminescu - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -12
Strada Muncii - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -50
Strada Zărandului - numere impare nr. 21 -53 numere pare nr. 28 -66

SECȚIA DE VOTARE NR:160
Liceul Tehnologic "Stefan Hell" -Ghioceilor nr 6

Strada Bicazului- numere impare nr. 1 -23 numere pare nr. 2 -24
Strada Bucegi- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -32
Strada Câmpului- toate numerele
Strada Căprioarei- toate numerele
Strada Crișului- toate numerele
Strada Ghioceilor- numere impare nr. 1 -31# numere pare nr. 2 -48
Strada Plopului- toate numerele
Strada Rozelor-numere impare nr. 1 -19 BIS numere pare nr. 2 -26
Strada Zărandului- numere impare nr. 1 -19 numere pare nr. 2 -26 BIS nr. -nr. 118

SECȚIA DE VOTARE NR:161 Grădinița PP nr. 1 Sântana
(cu 8 săli de grupă ) - sală grupă 2. Str. Muncii , Nr. 80
Strada Aradului- numere impare nr. 69 -155 numere pare nr. 36 -78
Strada Bicazului- numere impare nr. 25 -99 numere pare nr. 26 -56
Strada Bistriţei- numere impare nr. 51 -113 numere pare nr. 34 -412
Strada Cloșca- toate numerele
Strada Ghioceilor- numere impare nr. 33 -71 numere pare nr. 50 -88
Strada Mihail Eminescu- numere impare nr. 55 -115 numere pare nr. 14 -68
Strada Muncii- numere impare nr. 55 -81 numere pare nr. 52 -120
Strada Rozelor- numere impare nr. 21 -55 numere pare nr. 28 -64

SECȚIA DE VOTARE NR:162
Scoala Gimnaziala Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 36
Strada 9 Mai- toate numerele
Strada Aurel Vlaicu- toate numerele
Strada Bobâlna- toate numerele
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 29 -73 numere pare nr. 38 -370
Strada Ion Luca Caragiale- toate numerele
Strada Liviu Rebreanu- toate numerele
Strada Micșunelelor- toate numerele din intervalul nr. 1 -63
Strada Oituz- toate numerele
Strada Păcii- toate numerele
Strada Poetului- numere impare nr. 35 -71 numere pare nr. 44 -72
Strada Vânătorii- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:163
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 37
Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 17 -63 numere pare nr. 18 -56
Strada 1 Mai- toate numerele
Strada Mihai Viteazu- toate numerele
Strada Nicolae Bălcescu- toate numerele
Strada Trandafirilor- numere impare nr. 45 -75 numere pare nr. 20 -88
Strada Tudor Vladimirescu- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:164
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. Muncii, Nr. 178

Unde votează alegătorii înscriși
în Registrul electoral cu adresa
de domiciliu sau reședință?
Strada 8 Martie- toate numerele
Alegătorii votează la secţia de votare la
Strada Bujorului- toate numerele
care este arondată strada sau localitatea
Strada Crinului- toate numerele
de domiciliu sau reședință și unde sunt
Strada George Coșbuc- toate numerele
înscriși în lista electorală permanentă (aleStrada Mihail Sadoveanu- toate numerele
gătorii cetățeni români) sau în copia de pe
Strada Muncii- numere impare nr. 83 -113 numere pare nr. 122 -136 lista electorală complementară (alegătorii
Strada Poetului- numere impare nr. 1 -33 numere pare nr. 2 -42
cetățeni ai Uniunii Europene).
Strada Trandafirilor- numere impare nr. 1 -43 A numere pare nr. 2 -18
Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află
Strada Zorilor- toate numerele
într-o altă localitate decât cea în care este
înscris în lista electorală poate să își exerSECȚIA DE VOTARE NR:166
Camin Cultural Satu Nou - Str. Unirii Nr. 1 BIS cite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi
Strada Alexandru Ioan Cuza- toate numerele
înscris într-o listă suplimentară de către
Strada Ana Ipătescu- toate numerele
președintele biroului electoral al secției de
Strada Avram Iancu- toate numerele
votare, pe baza actului de identitate.
Strada Bradului- toate numerele
Cum puteți afla la ce secție sunteți
Strada Ciocârliei- toate numerele
arondați?
Strada Crișana- toate numerele
Accesați https://registrulelectoral.ro/ și
Strada Dudului- toate numerele
introduceți datele personale pentru a afla
Strada Gării- toate numerele
secția la care ați fost arondat și adresa acestei sau la sediul Primăriei orașului Sântana
Strada Garofiţei- toate numerele
Cu ce acte de identitate se poate vota
Strada Horea- toate numerele
la alegerile parlamentare?
Strada Lalelelor- toate numerele
-În cazul cetățenilor români: cartea de
Strada Mureșului- toate numerele
identitate,
cartea electronică de identitate,
Strada Păltinișului- toate numerele
cartea de identitate provizorie, buletinul
Strada Rodnei- toate numerele
de identitate ori pașaportul diplomatic,
Strada Someșului - toate numerele
pașaportul diplomatic electronic, pașaporStrada Vasile Alecsandri- toate numerele
tul de serviciu, pașaportul de serviciu elecSECȚIA DE VOTARE NR:167
tronic, în cazul elevilor din școlile militare,
Gradinita PP nr. 1 Santana - Str. Unirii Nr. 1 BIS carnetul de serviciu militar, valabile în ziua
Strada Banatului- toate numerele
votării;
Strada Făgărașului- toate numerele
-În cazul cetățenilor Uniunii Europene:
Strada Graului- toate numerele
orice document valabil care le atestă idenStrada Ion Creangă- toate numerele
titatea
Strada Ion Vidu- toate numerele
Care este programul de votare?
Strada Lacul Roșu- toate numerele
Votarea se desfășoară duminică, 26 mai,
Strada Libertăţii- toate numerele
între orele 7.00 și 21.
Strada Liliacului- toate numerele
Alegătorii care la ora 21.00 se află în locaStrada Nucului- toate numerele
lul secţiei de vot pot să își exercite dreptul
Strada Olteniei- toate numerele
de vot.
Strada Primăverii- toate numerele
Câte buletine de vot primește un
Strada Prunului- toate numerele
votant la alegerile locale?
Strada Slavici Ioan- toate numerele
Fiecare alegător va primi 3 buletine de vot:
Strada Teiului- toate numerele
unul pentru Alegerile Europarlamentare,
Strada Unirii- toate numerele
unul pentru prima întrebare de la ReferenStrada Viorelelor- toate numerele
dum, unul pentru a doua întrebare de la
Referendum. Pentru ca votul dvs să fie valaSECȚIA DE VOTARE NR:168 Cămin Cultural
bil, trebuie să puneți o singură ștampilă cu
Caporal Alexa -CAPORAL ALEXA Nr. 195
mențiunea ”VOTAT” în interiorul unui singur
Satul Caporal Alexa- i ntegral ( toate numerele de casă)
patrulater, care reprezintă opțiunea voastră.

SECȚIA DE VOTARE NR:165
Biblioteca Orasului Santana -Str. Muncii, Nr. 117

26 Mai- O zi importantă pentru viitorul României
Alegeri Europarlamentare
și Referendum Pentru Justiție

- protecție socială
Ce înseamnă Uniunea Europeană
- stabilitate economică și politică
pentru România?
- securitatea frontierelor
- subvențiile în agricultură prin APIA
Santana - nr. 179
-fonduri nerambursabile pentru școli, - posibilitatea cetățenilor români de a
Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 1 -15B, numere pare nr. 2 -16
munci în țările Uniunii Europene
grădinițe, drumuri, trotuare etc
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -36
-fonduri nerambursabile pentru dezvol- - construcția de fabrici în România, scăStrada Griviţa Reduta- toate numerele
derea șomajului
tarea afacerilor întreprinzătorilor
Strada Lucian Blaga- toate numerele
- fonduri nerambursabile pentru edu- - libertatea cetățenilor români de a se
Strada Muncii- numere impare nr. 115 -213 numere pare nr. 138 -244
cație, burse de studii pentru elevi și deplasa în statele Uniunii Europene
Strada Română- toate numerele
-asigurarea accesului la credite... etc
studenți
Strada Romanţei- toate numerele
- fonduri nerambursabile pentru orgaFără Uniunea Europeană nu putem
nizațiile civice și nu numai
vorbi despre dezvoltarea României!
Strada Zefirului- toate numerele
SÂNTĂNEANUL
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Noi investiții pentru
învățământul sântănean

Grădinița din Caporal Alexa
are acoperiș nou

În perioada vacanței
școlare de primăvară, echipa de constructori a
consiliului local a reparat acoperișul grădiniței
din Caporal Alexa.
S-au schimbat leațurile,
iar vechea învelitoare
din plăci bituminoase a
fost înlocuită cu țiglă.

Reparații capitale la școală

1 IUNIE
ZIUA
COPIILOR

Primăria Oraşului Sântana,
vă invită în data de 31 mai 2019, ora 10,
să ne bucurăm împreună de Ziua Copilului
pe platoul din faţa sălii de sport a oraşului Sântana!
Copiii vor avea parte de plimbare cu trenuleţul, muzică,
dans și surprize. Vă aşteptam cu drag!!!

Primăria Orașului Sântana

Sărbătoarea pomului de mai - “MAIBAUM”
la Liceul Tehnologic “Stefan Hell”

zentant Delia Szatmari) a
sprijinit și anul acesta organizarea activității. Mieii au
fost câștigați anul acesta de
Karina Palcu-Socaciu (elevă
în clasa a III-a G) și Patrick
Groo.
Din coloritul peisajului a
lipsit Johann Henger, dar nu
și de pe buzele celor care l-au
cunoscut. După încheierea
> pag. 1 La buna orga- contribuție și părinții ele- licitației câștigătorii au fost
nizare și desfășurare a eve- vilor. Brutăria „Cuptorul însoțiți acasă cu fanfară și alai.
nimentului au adus o mare Vrăjit” din Sântana (repreProf. dr. Melania Raab
SÂNTĂNEANUL

CMYK

Începute la sfârșitul anului trecut, lucrărilor de reabilitare a corpului de clădire de pe str. Ghioceilor nr. 29-31 au
fost suspendate din cauza unor neconcordanțe între proiectul tehnic și situația găsită la fața locului în momentul
demarării lucrărilor. Pentru soluționarea cât mai rapidă a
acestora, Primăria Orașului Sântana a comunicat firmei de
proiectare problemele identificate și a dispus conservarea
șantierului pe perioada lunilor de iarnă. Spre bucuria tuturor, recent au fost depășite toate neclaritățile și lucrările
au reînceput.
La exterior se vor consolida fundațiile, pereții și șarpanta
clădirii, înlocuireea țiglei, reabilitarea termică, refacerea
finisajelor, refacerea trotuarului exterior, înlocuirea tâmplariei degradate și construirea unei rampe pentru accesul
persoanelor cu dizabilități.
La interior se vor înlocui pardoselile existente, se vor
reface finisajele, se vor recompartimenta sălile de clasă și
grupurile sanitare pentru a corespunde standardelor actuale și va fi schimbat sistemul de încălzire (sobe) cu un sistem pe bază de centrală termică și calorifere.
arh. Laurian Daniel Negrău
arhitect-sef Primăria Orașului Sântana

