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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Proiectele orașului merg înainte
Au început lucrările la Parcul Europa

Așa cum îi spune numele ,
Parcul Europa va fi un parc
cu adevărat european, cu dotări variate, mobilier modern
și cu un spațiu verde de calitate. CONSTRUCTIM S.A a
început lucrările în luna februarie și are ca termen de
finalizare începutul anului
viitor. Dotările din parc se

adresează tuturor categoriilor de vârstă și vor cuprinde suprafețe verzi, arbori,
cișmele, mobilier urban și de
agrement. Sunt prevăzute un
teren multisport cu gradene, un teren de baschet, skate parc, zonă de joacă pentru
copii, zonă de picnic cu pergole și locuri pentru grătar.

Noi locuri de parcare

Pentru iubitorii de mișcare
vor fi amplasate aparate pentru fitness și gimastică. Parcul se construiește pe str.
Someșului și are o suprafața
de 14770 mp.

Acoperiș la Casa de Cultură
Lucrările de construcție a casei de cultură sunt în grafic. Vremea bună a favorizat execuția unei bune părți din acoperișul
clădirii și sunt semne că acesta va fi în scurt timp finalizat.

Începe construcția celor
trei blocuri sociale

Primăvara vine cu vești bune pentru Orașul Sântana.
Începând cu data de 01.03.2022 au fost demarate lucrările la
cele trei blocuri care vor fi amplasate pe str. Unirii, în zona cartierului rezindețial.
Locuințele sociale vor avea în componență 16 apartamente
cu 1 și 2 camere, în total vor fi disponibile 48 de locuințe sociale. Pe terenul din jurul blocului se vor construi 52 de locuri
de parcare, un loc de joacă pentru copii și alei pietonale iluminate. Constructorul care a câștigat licitația este AMAHOUSE
S.R.L. aceștia având termenul de finalizare a proiectului până
în data de 01.10.2023.

Din activitatea gospodăriei
orășenești Sântana

A fost finalizata parcarea
de pe str. Rozelor, vis-a-vis
de grădinița PP, în fața bi- Societatea de gospodărire orășenească aflată sub autoritatea
Consiliului Local Sântana a realizat în luna martie următoasericii Penticostale.
rele lucrări:
Au fost amenajate și acce- Lucrări de reparații, curățare și vopsire la bănci, umbrare
sele la proprietățile aflate
și alte elemente din lemn existente în parcuri.
între Biserica Penticostală
- Înlocuirea sortului la trandafiri și fântâna arteziană.
și str. Muncii, a fost refăcut - Văruirea pomilor din parcuri.
și trotuarul pe o lățimea de
Rugăm toți cetățenii să folosească
1.5m și este amenajată zona
bunurile publice într-un mod responsabil !
verde pe care sunt plantați
nouă copaci maturi.
În total sunt 20 de locuri
de parcare pe o suprafață
totală de 421 mp.
Primăria
Orașului Sântana

Trupa de dans New Star Crew din nou pe podium
nostru. Îndrumați de instructorul – coregraf, Rusu Cătălin, trupa de dans a participat în data de 05 martie 2022, la concursul
de dans „Rok Art” din Timișoara unde au
reușit să urce din nou pe podium.
“Concursul de la Timișoara a fost unul
destul de strâns, numărul de participanți
După un debut frumos unde la primul fiind foarte mare, dar cu toate acestea am
lor concurs au urcat pe podium obținând reușit să ne focusăm total și să urcăm pe
locul I, trupa de dans „New Star Crew” podium obținând astfel LOCUL III.
> pag. 4
continuă să ducă premii pentru orașul
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Un gest măreț, față de care rămânem obligați
- articol preluat din Articol Banater Post -

Cuvintele spuse de către președintele
federal al Organizației Naționale
a Șvabilor Bănățeni, dr. Matthias
Hoffmann (1893-1957) din Cărpiniș,
în urmă cu aproape 70 de ani, în apelul său “Către toți șvabii bănățeni din
România”, sunt adevărate. Ele sunt
impresionant de deschise și de directe, uimitoare, arătând totodată și
alternativele despre care Hoffmann
scrie: “Șvabii bănățeni” tind de trei
generații, către individualism. Fiecare
dintre noi se străduiește să acționeze
pe cont propriu, în primul rând pentru a face față singuri dificultăților.
Sentimentul de comunitate, de unitate, nu sunt nici pe departe la fel de
pronunțate la noi, ca la membri altor așezări. În această perioadă de
nevoie, toată lumea se străduiește să
se salveze pe ei înșiși și familiile lor.
Doar câțiva au crezut că acest lucru
este posibil sau chiar necesar prin
coeziunea națională.” Hoffmann îi
identifică pe cei câțiva dintre membri Comitetului Banatului, care a fost
înființat în 1947, pe membrii fondatori și care au făcut parte din consiliul de administrație al Organizației
Naționale, toți cei care au semnat apelul. El a considerat că scopul
acestei lucrări este „conservarea și
dezvoltarea imaginii, formei și formei unice din punct de vedere istoric a umanității dunăreano-șvăbești”.
Ar putea fi descrisă mai succint prin
motto-ul Zilei patriei din 2016, de la
Ulm, care trei generații mai târziu a
fost: „300 de ani de Banat Șvăbesc –
ne continuăm istoria”.
Printre membrii fondatori ai
organizației noastre s-a numărat și
sântăneanul, în vârstă de patruzeci
de ani, Dr. Anton Weckerle, ales ca
membru al tribunalului arbitral. Anton Weckerle provenea dintr-o familie respectată de fermieri sântăneni, cu mulți copii. Tatăl său avea
șase frați, iar mama lui șapte. A urmat școala elementară la Sântana,
gimnaziul la Timișoara, Gimnaziul
Brukenthal din Sibiu. Și-a dorit să devină avocat, a studiat dreptul la Berlin, Paris și Klausenburg, unde și-a
încheiat cu succes studiile. La Viena
și-a luat doctoratul în drept în 1935.
Apoi a deschis o firmă de avocatură
în orașul natal. În 1938 s-a căsătorit
cu Erna Deutschländer, o prietenă de
școală din Sibiu. Cuplului i s-a născut
o fiică, care se numea Inge.

În 1944, tânăra familie a fugit din
Sântana, părinții săi rămânând acasă
deoarece, tatăl său a condus cu succes o moară de ulei. Această decizie
urma să reprezinte distrugerea lui. În
1951, într-o dispută cu un colonist
care revendica casa și moșia lui Franz
Weckerle, fostul proprietar al morii
de atunci, în vârstă de 78 de ani, a fost
atât de bătut încât a decedat ulterior
datorită rănilor. Fiul Anton Weckerle
nici nu a putut veni la înmormântare.
Aceste date au fost adunate și compilate de către președintele, de ani buni,
al comunității de origine din Sântana, Josef Lutz, care a fost contactat de
Anton Weckerle la începutul anilor
1990. Acum își scria „Wekerle”, fără
„c-ul” din numele său și trăia în SUA.
Legăturile sale cu șvabii bănățeni,
pe care îi co-fondase în 1950, și cu
compatrioții săi din orașul natal erau
încă neîntrerupte. Anton Wekerle, acum în vârstă de peste 80 de ani,
s-a urcat în avion și a venit la München, în 1996. Una dintre primele
sale vizite l-a condus la biroul federal
al Organizației Naționale a Șvabilor
Bănățeni, de pe strada Sendlinger,
pentru o conversație cu președintele
federal de atunci, Jakob Laub și cu
președintele federal adjunct, Josef Lutz, la care am participat în calitate de consultant al consiliului.
Discuțiile s-au învârtit în jurul Banatului de atunci și de acum, a echipei
de țară și a comunității locale, a puterii și neputinței asociațiilor, a sarcinilor, a dorințelor și a realității. Încă
mai am amintiri frumoase despre
ochii lui alerti și despre felul în care a
condus discuțiile, darul său de a descompune problemele complicate în
decizii simple. În acest timp au fost
numeroase vizite la biroul nostru, de
la conaționali cunoscuți și mai puțin
cunoscuți, de la antreprenori de succes și eșuați, în cel mai adevărat sens
al cuvântului.
Anton Wekerle a apărut altfel.
Am folosit această ocazie pentru a
afla mai multe despre noul lui start de
după război. În Germania, a absolvit
o altă diplomă în economie, cu accent
pe agricultură, la Colegiul Agricol
Weihenstephan din Freising în 1948.
După moartea tatălui în Sântana, familia a emigrat în SUA. Începutul a
fost dificil. Anton Wekerle a preluat
tot felul de locuri de muncă pentru a
continua studiile, aceasta fiind a tre-
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ia facultate absolvită. A studiat științe
politice la Universitatea din Columbus, Ohio iar după absolvire a devenit asistent la această universitate. În
1957 a preluat un post de consilier
juridic al Congresului Statelor Unite
la Washington, devenind ulterior șef
de departament în Departamentul de
Stat al SUA, responsabil pentru Orientul Apropiat și Mijlociu. Era articulat, vorbea opt limbi.
Fiica Inge a studiat la Viena, și-a
luat doctoratul în germană și a devenit lector în limba germană medie la
Universitatea din capitala americană.
O vreme a fost președinte al Institutului Goethe din Washington, tatăl
ei a devenit ulterior vicepreședinte
al acestei instituții. Acest lucru arată
legătura profundă dintre tată și fiică,
față de spațiul cultural german, dar și
conceptul lor de responsabilitate față
de comunitate și societate.
Erna Wekerle a murit în SUA, în
1984. Devenit văduv, s-a recăsătorit, doi ani mai târziu, cu Margarethe
Wagner, văduva Molnar, din Aradul
Nou. Alf Kührt a publicat aceste date
în cartea familiei Sântana.
Anton Wekerle avea nouăzeci de ani
când a participat ultima oară la o întâlnire a comunității din orașul său
natal din Germania. El, înțeleptul diplomat, se întorsese la pupitru și promova responsabilitatea generațiilor
viitoare
pentru
moștenirea
strămoșilor lor, atât în familie, cât și
în comunitate. Anton Wekerle a murit în 2008, la vârsta de 99 de ani.
Fiica Inge Wekerle, căsătorită Steiner, a fost membră a comunității
noastre și a murit în 2019. În testamentul ei, pe lângă membrii familiei și diverse organizații caritabile, donase 500.000 de euro
comunității Șvabilor Bănățeni și ajutase organizația Șvabilor Bănățeni cu
100.000 de euro. După o lungă procedură de verificare, ultimul ei tes-
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Dr. Anton Wekerle
cu fiica sa
Dr. Inge Wekerle
Steiner
tament a fost validat și moștenirea
a fost acceptată. Pentru organizația
noastră este de departe cea mai mare
donație de la un fost membru, iar
pentru reprezentanții asociației este
o mare responsabilitate să o folosească în conformitate cu statutul.
Prin urmare, consiliul național al
șvabilor bănățeni a decis să înființeze
o fundație caritabilă. Ar trebui să
poarte numele Wekerle și să aducă o
contribuție semnificativă la îngrijirea
și comunicarea moștenirii culturale a
șvabilor bănățeni.
La șaptezeci de ani de la apelul lui Matthias Hoffmann, există printre noi compatrioți pentru
care sentimentul de “împreună” este
foarte important, care cultivă un puternic simț al comunității, care sunt
dispuși să aducă o contribuție acestei comunități. Soții Wekerle nu uitaseră niciodată din ce comunitate
provin, au recunoscut-o mereu public. Ei doreau, de asemenea, să trăiască, să se fi dezvoltat în continuare
și ca moștenirea noastră culturală să
fie păstrată. Ei au adus o contribuție
financiară semnificativă la aceasta și au transmis mesajul următoarei
generații. Vrem să dovedim că suntem demni de această încredere.
Semnat: Peter Dietmar Leber
Sursa: (Banater Post, München,
Nr. 1 din 5 ianuarie 2022)

În primăvara anului 1996, dr. Anton Wekerle (la mijloc),
însoțit de conaționalul său din Sântana, Josef Lutz, pe atunci
vicepreședinte federal (stânga), a vizitat biroul federal al
echipei noastre și redacția „Banater Post” de pe Sendlinger
Straße din Munchen și a purtat discuții cu președintele federal de atunci Jakob Laub.

www.primariasantana.ro
www.facebook.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0357- 100-074
Fax: 0357- 100-075

Coordonatori:
Primar Daniel SorinTomuța
Viceprimar Dinorel Ioan Musca
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Purice

Editat de:
SC Conﬁanza SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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Știați că...
Școala
din Comlăuș

În 13 aprilie 1944 vin la școală, prin
repartiţie cu ordin al Ministerului Culturii Naţionale, un grup de învăţători
exilaţi din Moldova și din Basarabia.
În octombrie 1944, învăţătorii refugiaţi din Galaţi au primit ordin să se întoarcă la posturile lor cu primul tren.
În 8 decembrie 1944 „se repatriau în
URSS” ( termenul folosit în adresa oficială, n.a.) învăţătorii care au locuit în
aceste teritorii. În 4 iulie 1945 cărţile pronaziste și anticomuniste sunt retrase din circulaţie pentru îndeplinirea
articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu. Figurau printre altele hărţi și
pliante turistice, cărţi despre viaţa și
cuvîntările lui Hitler, a lui Antonescu
dar și ,,Cătușe roșii” sau ,,Din traiul
românilor sub stăpânirea comunistă”
(din 1941).
La sfârșitul anului școlar 1943-1944
erau 7 clase cu 341 elevi din care 17
rromi, (3 fete) și 8 învăţători. După un
an erau înscriși 440 de elevi din care
frecventau școala 285.
Listes Gheorghe, directorul școlii din
acel an, informa inspectoratul școlar
despre cauzele din care copiii nu frecventau școala: „...Datorită stării economice de azi și de totdeauna la noi românii. De aceea unii nu au încălţăminte,
alţii îmbrăcăminte iar alţii și una și alta.
Puţine cazuri motivează că sunt servitori, restul că sălile de clasă sunt prea
departe, dar și că unii dintre membrii
corpului didactic nu și-ar fi făcut datoria prea conștiincios și-au rămas copii repetenţi. Însă dacă cercetăm obiectiv toate motivele invocate de părinţi se
constată că este un pic de adevăr în toate motivele, dar dacă ne uităm la celelalte naţionalităţi conlocuitoare vedem
că indolenţa părinţilor și a celor chemaţi să-i lumineze, nu a învățătorilor
numai, este cel mai temeinic adevăr.
Împotriva acestui rău trebuie să luptăm cu forţe unite și cu drag de neam.
Neamurile cu care conlocuim, să le vedem, să le imităm. Dacă trecem peste hotarele ţării noastre vedem că state
mici, sărace ca: Belgia, Olanda, Danemarca, au ajuns să stăpânească nu numai ţărișoarele lor, dar și mari întinderi
de teren cu populaţie de zeci de ori mai
mare ca ţările lor. Prin ce miracol? Instrucţia, educaţia și munca. Cu o populaţie analfabetă, vom rămâne din majoritari numeric, cum suntem, minoritari
ca drepturi, cum am mai fost și poate
suntem. Ca să învingem trebuie să facem caz practic de: muncă, dragoste de muncă, iubire de neam și apoi de
aproapele așa cum vor altroiștii”.
În 14 ianuarie 1945, la ora 16, au fost
anunțate -cu toba prin sat- persoane-
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le care trebuiau să se prezinte a doua
zi pentru a fi deportate în Rusia. În dimineaţa zilei următoare, la ora 4, satul
a fost înconjurat de militari și toate femeile și fetele de la 17 la 30 ani și bărbaţii de la 17 la 45 de ani, etnici germani, au fost duși pentru trei sau cinci
ani la muncă în URSS.
În iulie 1945 școala funcţiona în două
clădiri închiriate de la Biserica Ortodoxă, pentru care se plătea 30.000 lei/
an, și care aveau fiecare câte două săli
de clasă. Starea mobilierului era rea și
foarte rea, materialul didactic insuficient, în schimb școala beneficia de o
grădină școlară de 1200 mp și 17 pomi.
Copiii mai săraci luau masa la cămin,
așa după cum reiese și din procesul verbal de inspecţie din 2 decembrie 1945:
,,În comună funcţionează cămine de
zi, unde se alimentează zilnic 45-50 de
copii mici. Aceștia iau masa la ora 12
și ora 4 d.m. Azi li s-a servit ciorbă de
cartofi cu găluște și pâine. Se vor lua
măsuri ca la ora 4 d.m. să li se servească pe lângă pâine, majun sau lapte. În
sala de învăţământ s-a aranjat locul de
dormit, însă paiele se vor schimba cel
puţin o dată pe săptămână”
În 1946 clădirea școlii cuprindea două
săli de clasă cu o suprafaţă de 10 /6,50
m fiecare și două locuinţe ale învăţătorilor. Fiecare locuință era constituită
din două camere de câte 5m/4,5m, bucătărie, hol și cămară. Biblioteca avea
816 volume. Vecinii școlii erau Budiu
Pavel, Butar Gheorghe, Bunai Ion și
Drig Ilarion.
În 1945 erau recenzaţi un număr de
664 analfabeţi. Directorul școlii, Duca
Vasile, repartizase fiecărui învăţător
din acel an (Pleniceanu Anghel, Nedelcu Dumitru, Elena Căruntu, Dalea Hortensia, Florica Ardelean, Iuliana Drăgan și Popa Vasile) un număr de
30-40 analfabeţi de care să se ocupe.
Odată cu intensificarea acţiunii de cuprindere a tineretului în învăţământul
general obligatoriu a scăzut numărul
neștiutorilor de carte și a crescut numărul dascălilor. Conform statisticilor în perioada 1954-1964 au fost școlarizaţi un număr de 510 neștiutori de
carte. După munca la școală cadrele didactice își petreceau o bună parte din
timpul lor liber la domiciliul analfabeţilor pentru a le deprinde mâna și mintea cu taina scrisului și a cititului.
În 1947-1948 în tabelul cu recensământul neștiutorilor de carte de la 16 la
40 de ani obligaţi a urma cursul de alfabetizare se regăsesc 209 persoane.
Prof. Cornel Gligor
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Precizări pentru clarificări
primite de la cetățeni
Către redacția ziarului
,,Sântăneanul”
În atenția
domnului redactor-șef
Subsemnatul Ene Constantin
domiciliat în orașul Sântana,
urmaș al unei familii care a locuit în Crișana și a fost mutată
în Sântana în anul 1966, doresc
să îmi acordați următorul drept
la replică referitor la afirmațiile
din ziarul dumneavoastră care
fac referire la personajul de tristă amintire Gheorghe Goina și la
foștii locuitori ai satului Crișana.
Bunicii mei nu au venit de bună-voie în Sântana, ei au ajuns
aici datorită inundațiilor provocate de natură în anul 1966. Când
au fost mutați în Crișana aceștia
au fost puși să își cumpere terenul. Fiecare avea teren intravilan
în suprafață de 2800 mp, teren
pentru care au plătit statului contravaloarea lui. După ce au fost
mutați de ape, năpăstuiți fiind,
deoarece apele le-au luat toată
agoniseala de o viață, aceștia au
fost mutați de autorități la Sântana unde în loc de 2800 mp au
primit 800 mp. Asta datorită ,,
bunăvoinței,, tovarășului Goina care i-a pedepsit pe sătenii
care au mers la București să reclame autoritățile din Sântana
care după ce în primă fază promiseseră năpăstuiților acordarea

aceleași suprafețe de teren, adică 2800 mp, au redus suprafața
acordată la 1600 mp, pentru ca
în final să acorde cetățenilor 800
mp.
Aceasta a fost ilegalitatea comisă de tovarășul Goina, nu cea
mai mare din păcate.
Casele celor din Crișana au fost
ridicate de cei care locuiesc astăzi în ele cu ajutorul banilor
împrumutați de la CEC, pe termen de 15 sau 20 de ani. Noi
spre deosebire de susținătorii
torționarului Goina avem acte
care dovedesc creditele făcute.
Având în vedere afirmațiile calomniatoare la adresa mea și
a mai multor cetățeni din fosta localitate Crișana vă rog să
publicați acest drept la replică.
Subliniem faptul că am primit
de la statul român reprezentat de
tovarășul Goina mult mai puțin
decât aveam dreptul adică 800
mp în loc de 2800 mp și casele
noastre au fost construite cu credite de la CEC nu cu ajutorul lui
Goina.
Precizăm că această comunitate a fost adusă aici și datorită
intereselor lui Goina de a folosi
oamenii din Crișana ca forță de
muncă la CAP Sântana.
Cu stimă, Ene Constantin

Răspunsul Primăriei
Apreciem punctul de vedere al domnului Ene Constantin.
În același timp trebuie să fim de
acord că părerile oamenilor asupra unor personalități istorice pot fi împărțite. Cu atât mai
mult atunci când discutăm despre un exponent al epocii comuniste. Spre comparație, păstrând
bineînțeles proporțiile, însăși
poporul francez este divizat în ce
privește aprecierile la adresa împăratului Napoleon. Unii îl consideră erou, în timp ce pentru
alții este un criminal.

Referitor la scrisoarea domnului Ene, facem precizarea că lista cu personalitățile locale a fost
alcătuită de către un colectiv din
cadrul primăriei, care a luat în
considerare influența pe care fiecare dintre aceștia a avut-o în
viața socio-culturală locală de-a
lungul timpului. În acest context,
desemnarea lui Gheorghe Goina
printre personalitățile orașului,
este oarecum motivată. Amprenta pe care acesta a pus-o pe istoria locală din a doua parte a secolului XX merită remarcată.

Orice persoană care dobândește, construiește sau înstrăinează,
după caz, clădire, teren, mijloc de transport, are obligaţia de a
depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite și taxe al Primăriei, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării
sau construirii.
Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii și au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului, sunt
rugaţi să depună la Serviciul Impozite și Taxe declaraţie fiscală,
împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzarecumpărare, donaţie, succesiune etc) și a actului de identitate.
Primăria Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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Trupa de dans New Star Crew
din nou pe podium
> pag. 1 De data aceasta nu am
participat doar ca trupă, am avut și trei
fete din trupă care au participat la categoria solo. Astfel, la categoria
SOLO JUVENILE 1 – a urcat pe podium RANIA TUNDERLIGETI care
a obținut LOCUL I,
la categoria SOLO JUVENILE 2 –
a urcat pe podium PÎRVA ALESSIA
care a obținut LOCUL II,
iar la categoria SOLO JUNIOR 1 –
a urcat pe podium BOB ARIANNA
care a obținut LOCUL I.
Am venit acasă cu mai multe premii
și cu multă fericire. Noi continuăm să
muncim și ne dorim ca parcursul nos-

tru să fie unul la fel de frumos, iar de
la fiecare concurs la care vom participa
să venim acasă doar cu rezultate bune.
Bineînțeles că nu aș putea să închei
fără să mulțumesc din nou persoanelor fără de care aceste lucruri ar fi greu
de realizat, este vorba despre domnul
primar, Daniel Sorin Tomuța, doamna
inspector a C.S. Unirea Sântana, Angela Giurgiu nu în ultimul rând tuturor părințiilor de la secția de dans, care
ne sunt mereu alături și care ne dau o
mână de ajutor în orice situație. „
– a declarat instructorul de dans
Rusu Cătălin

Trupa de dans modern, New Star
Crew continuă să ducă acasă doar rezultate bune. Aceștia au avut două
concursuri importante în luna martie,
unul la Timișoara și unul la Oradea, de
la fiecare dintre ele venind învingători.
„Sâmbătă, în data de 19 martie, am
avut un concurs la Oradea, este vorba despre concursul “Fit Dance” care
are participanți din toată țara, este un
concurs mare cu mulți participanți,
dar acest lucru nu a fost un impediment pentru noi. A fost un concurs
dificil deoarece a trebuit să pornim la
drum dis de dimineață, ceea ce a făcut
ca oboseala să-și facă simțită prezența
destul de repede. Dar cu toate acestea
am reușit să ne focusăm mai mult ca
niciodată, iar acest lucru s-a văzut în
rezultatele ce au urmat. Pentru prima
dată și cu siguranță nu pentru ultima,
nu ne-am întors acasă cu un singur
premiu, ne-am întors acasă cu patru
premii și toate au fost de aur! Ne-am
întors acasă mai fericiți, mai împliniți,
cu mai multă experiență, mai mândrii

de noi și cu o dorință și mai arzătoare
de a muncii mult mai mult și mai intens.
La concursul de la Oradea, la categoriile noastre, am reușit să obținem patru locuri de I după cum urmează:

4 medalii de aur la un singur concurs

Bob Arianna

LOCUL I -New Star Crew
- crew children II, LOCUL I - Rania Tunderligeti
- solo mini Kids,LOCUL I
LOCUL I - Pîrva Alessia
- solo children I, LOCUL I - Bob Ariannasolo children II, -

-A declarat instructorul
de dans, Rusu Cătălin

Pîrva Alessia

Rania Tunderligeti

2022
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Rezultate bune la handbal

C.S. UNIREA SÂNTANA !!!

După cum v-am obișnuit, se pare
că pe prima treaptă a podiumului,
la multe competiții, e scris numele
clubului nostru.
De această dată ne-au adus multă mândrie fetele de la secția handbal, antrenor - Joe Honiges, care în
data de 11 martie au urcat pe prima
treaptă a podiumului, cu trei victorii din trei meciuri la competiția
care a avut loc între orașe, la fel
au câștigat în urmă cu câteva zile
și băieții, urmând ca ambele echipe să se întâlnească pentru etapa

județeană, cu echipa câștigătoare
de la competiția între comunele
județului Arad !
Ca inspector a clubului sportiv,
dar și ca fostă jucătoare de handbal (cu același antrenor), vreau să le
spun că aceste victorii, mi-au adus
multă mulțumire sufletească dar și
multă mândrie, atât mie cât și clubului sportiv .Mult succes in continuare !!!
A declarat doamna inspector
a C.S.U Sântana,
Angela Giurgiu

Medalie de bronz
la campionatul național U 18 !
Astăzi vom scrie despre acei judoka cărora nu le mai spunem:
„Aveți răbdare, sunteți mici, aveti
timp să câștigați”, ci le vom spune:
„Sunteți mari, avem pretenții de la
voi „ !!!
Da, copii au crescut in același
ritm in care au obținut medalii,
prin multe ore de muncă, prin
„infometări” pentru a „trece cântarul” și pentru ei devenise deja o
obișnuință să fie pe Podium la fiecare competiție, dar e binestiut că
de acum înainte medaliile se vor
obține mult mai greu, deoarece se
vor intrece cu sportivi care la fel ca
și ei și-au făcut un țel din Judo ,deci
vor da totul pe tatami !
Deși pentru CS Unirea Sântana
,medalia de bronz obținută la CN
U18 are valoare mare , datorită fap-

SÂNTĂNEANUL

CMYK

tului că este prima medalie obținută
la această categorie, pentru sportiva
noastră nu a fost așa, deoarece a acceptat foarte greu, că un meci pierdut (dintr-o neatenție, ) a oprit-o
din „Drumul spre prima treaptă a
podiumului, dar e binestiut că „Jocul greșeală așteaptă „ și cu lacrimi
in ochi și multe regrete, sportiva
noastră Ana-Maria Tuduce, a luptat
pentru locul trei al podiumului, pe
care l-a și câștigat !
Felicitări Ana, capul sus, va veni și
AURUL !
Ceilalți trei judoka ai clubul mai
sus amintit: Roxana Margărit, Claudiu Dobra și Raul Gaman( 45
de sportivii, la categoria lui) s-au
clasat pe locul V , fiind și ei foarte
supărați că au pierdut clasarea pe
> pag. 5
podium !
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Expoziție de pictură
cu ocazia
zilei de 8 martie

,,La mulți ani tuturor femeilor.
Zâmbete și ﬂori, așternute în culori
de copiii noștri,
pentru mame, surori și bunici!”

În data de 07.03.2022, Primăria Orașului Sântana,
în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ștefan Hell” și
Școala Gimnazială Sântana, sub coordonarea doamnei profesor Morar Cristina și a doamnei inspector
Rozalia Pașca, au organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a femeii, expoziţie de desen ( în creion, tempera și acuarelă), cu tema ,,Flori pentru mama mea”

Elevii din
Caporal Alexa
participă
la
înfrumusetarea
orașului

FRBRUARIE

ediţia I, 2022.
Elevii au fost răsplătiţi și încurajaţi de către domnul
primar, Daniel Sorin Tomuța și de către domnul viceprimar, Dinorel Ioan Musca, să continuea să-și valorifice latura lor artistică. Pe viitor vom organiza cât
mai multe astfel de expoziţii, cu diferite teme unde
sperăm și ne dorim să participe cât mai mulți elevi
din Sântana și Caporal Alexa.
Cu acest prilej, dorim să felicităm atât coordonatorii cât și participanții pentru reușita acestui evenimet
și le dorim mult succes în activitate!

Salutăm inițiativa lăudabilă a
elevilor de la Școala Gimnazială
Ștefan Aug. Doinaș din Caporal
Alexa.
În luna martie, odată cu sosirea
primăverii, aceștia și-au dorit
să contribuie la înfrumusețarea
locului unde învață, luând drept
model, spiritul gospodăresc al

Medalie de bronz
la campionatul național U 18 !

Fiind acolo în sală alături de ei și antrenorul lor Sebastian
Rus, pot să le transmit încă odată felicitări pentru modul in care au luptat, să muncească si de acum înainte la fel de mult si rezultatele dorite, nu
vor întârzia !
In incheiere doresc să le spun , că unul dintre cele mai importante lucruri
pentru un campion, este ca el să înțeleagă că :
„ Ceva constructiv iese din orice infrangere și succesul
se afla acolo unde pregătirea și oportunitatea se intâlnesc”
Deci: „Ai învins continuă, ai pierdut continuă’
Inspector C.S.U. Sântana, Angela Giurgiu

> pag. 4

2022

părinților și dascălilor lor.
Au început prin a elibera locul
de resturile vegetale, au nivelat și greblat pământul iar odată aceste lucrări terminate, vor
amenaja acest spațiu cu iarbă,
plante și flori.

Felicitări dragi elevi!

Primăria Orașului Sântana

De vorbă cu doamna Stânga Doina
o reprezentantă a artizanatului
sântănean

- Pentru început, vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre dumneavoatră!
- Mă numesc Stânga
Doina , m-am născut în
anul 1938, în localitatea
Groșuri din Hunedoara.
Am doi copii, fiIca mea
Neli și fiul meu Cornel.
În anul 1987, am venit în
Sântana în Comlăuș.
- De la ce vârstă lucraţi
lucru de mână?
- De mică, de la șase ani
am început să cos, am lucrat în războiul de ţesut
ponevi, preșuri, am cusut feţe de masă în cruci și păstă fire.
- Ce meșteșuguri mai
practicaţi în prezent?
- Din anul 2018, am
început să cos ii și fote

pentru femei și cămăși doresc multă sănătate!
Interviu realizat de
pentru bărbaţi. Cos peninsp. cultură
tru apropiaţi și pentru
Rozalia
Pașca
cine dorește să poarte o
ie populară, cu diferite
modele și culori. De asemenea cos cu fir de lame,
paiete și mărgele pentru
cine dorește.
- Ce doriţi să le transmiteţi sântănenilor?
- Vă mulţumesc că maţi căutat și că m-aţi invitat la expoziţia de la
primărie și tuturor vă
SÂNTĂNEANUL

CMYK
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Căsătoriile lunii FEBRUARIE
2022

DOROȚ IOAN și LISNIC ANJELA
LEAHU LIVIU – NICOLAE și RAȚ LILIANA-ELENA
COLOMPAR ALEXANDRU- FLORIN și CIURAR DANIELA DENISA
LIND IOAN – ALEXANDRU și CÎRPACI MĂDĂLINA
FERICEAN NICOLAE și AGAPE LENUȚA-ANA
MATEȘ ADELIN și SELEGEAN ANDREEA
COSTEA FLORENTIN-DUMITREU și MARIȘ RAMONA
GEOLDEȘ ANDREI-ȘTEFAN și NICULAI ALEXANDRA
GAUDI GAUDIUS-ALIN și JIGMOND MARIA
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 acestornoi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Pentru probleme legate de
distribuția apei potabile vă
rugăm să vă adresați către
Uzina de Apă Sântana:
0257 - 462138
sau Compania de Apă:
0372-782686
Pentru probleme în alimentarea cu energie electrică și
avarii curent:
Enel Distribuţie Banat
0800 070 444

Pentru probleme la gaz
E-ON Gaz
0800 800 928
Pentru becuri stradale arse
Primărie
0357-100 074
Pompieri 112
sau Primărie 0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
Canalizare dispecerat
0257.234 883

COMEMORĂRI

HERȚA VIORICA
ACHIM TEODOR
POP FLOREA
TODORUȚ NICULAE
LOBODA ANA
CRIȘAN GHEORGHE

NADIU ELENA
FÂȘIE AUREL
ȘERB MARIA
BĂLACEANU ILIE

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
SÂNTĂNEANUL

2022
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Din activitatea Consiliului Local

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 28.02.2022, având
pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind adoptarea
bugetului general de venituri și cheltuieli al
Orașului Sântana pentru anul 2022- inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
2. Proiect de hotârâre privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar din anul 2021
în anul 2022- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,
comisia 1;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizaţiei aferent anului 2022
al Orasului Sântana, la bugetul asociaţiei
de dezvoltare intercomunitară sistem integrat de gestionare a deșeurilor Judeţul Aradinițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
calendarului evenimentelor cultural- artistice, la nivelul Orașului Sântana, pentru anul
2022- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 2;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
listei de priorități cuprinzând solicitanții
îndreptățiți să primească o locuință din
fondul locativ de stat al Orașului Sântanainițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
6. Proiect de hotărâre privind acordarea
unui mandat special domnului Tomuţa Daniel Sorin, reprezentant al UAT Oraș Sântana, în adunarea generală a asociaţilor la
asociaţia de dezvoltare intercomunitară apă
canalizare Judeţul Arad, să aprobe în numele și pe seama Orașului Sântana, majorarea preţului la apă potabilă la nivelul de 4,24
lei/mc, exclusiv TVA și tariful la canalizare la nivelul de 4,80 lei/mc, exclusiv TVA inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
7. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 83 din 27.05.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a imobilului
situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 73 ap.
3 CF 303941-CL-U3- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 3;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de oportunitate privind concesio-

narea prin licitație publică a imobilului situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 73 ap. 3
CF 303941-CL-U3- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de
personal al aparatului de specialitate pentru
anul 2022- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,
comisia 1;
10. Proiect de hotârâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului consiliului local al Orașului Sântana în adunarea
generală a asociaţilor asociației de dezvoltare intercomunitară de transport public Arad
pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către asociația de dezvoltare intercomunitară
de transport public Arad - inițiator Tomuța
Daniel-Sorin, comisia 1;
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea
unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995 situat pe strada N. Bălcescu, nr. 5 către d-na Onaca Mărioara-Neluțainițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul privat al Orașului Sântana în domeniul public al Orașului Sântana a imobilelor terenuri intravilane înscrise în CF NR.
315175 Sântana, CF NR. 314574 Sântana și
CF NR. 315644 Sântana- inițiator Tomuța
Daniel-Sorin, comisia 1
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului și numărului burselor școlare
(performanță, merit, studiu și ajutor social)
acordate de către unitățile de învățământ de
pe raza UAT Oraș Sântana- inițiator Tomuța
Daniel-Sorin, comisia 1
14. Proiect de hotârâre privind revocarea hotărârii nr. 142 din 28.09.2021 privind
concesionarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 73
ap. 3 CF 303941-CL-U3 Sântana, aparţinând
domeniului public al Orașului Sântana, Judetul Arad, având ca obiectiv “amenajare de
after-school, cu respectarea prevederilor legii educaţiei naţionale NR.1/2011” - inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 3
15. Diverse
Primăria Orașului Sântana

Piața din Sântana
În anul 1923, la Sântana a început o campanie pentru readucerea în Sântana a pieței care,
în anul 1919, a fost mutată la Comlăuș. Motivul pentru care piața a fost mutată ținea de
considerente etnice – „nu dădea bine”, după
Marea Unire, ca piața să fie într-o localitate
de șvabi. Pentru a pune presiune pe autorități,
populația a apelat la presă. În data de 16 mai
1923, o notă din ziarul „Solidaritatea” semnala
nemulțumirea oamenilor și cerea soluții urgente.
„ Credem că motivul mutării a fost ca piața
să fie într-o comună românească, nu una de
șvabi. Din parte-ne socotim că gestul a fost
cam grăbit, deoarece nu e demn pentru noi,
românii, să luăm un lucru creat și cultivat de
alții”, se arată în ziarul citat.
Cei din Comlăuș ar fi fost de acord cu mutarea pieței, pentru că, orgolioși, locuitorii mai
înstăriți din Sântana nu cumpărau lemne de
construcții din Comlăușul pe care îl conside-

rau de rang inferior, ci de la Arad.
Soluția, ziceau oamenii din cele două
localități, era una de compromis, ca piața să se
împartă: cea de legumea să plece la Sântana,
cea de vite să rămână la Comlăuș, iar venitul
ambelor piețe să se împartă în două, 50-50%,
indiferent dacă aceea din Comlăuș ar încasa
mai puțin.
Ziaristul arădean I. Dimitriu își încheia nota
cu ideea ca „această sugestie să fie luată în
considerare de autoritățile noastre ca să nu se
nască o eternă dușmănie între două comune
vecine, nu departe de graniță”.
Foto: Piața din Sântana, cu Statuia
Sfintei Treimi. (sursa: hungaricana.hu)
Sursa: Andrei Ando
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Principalele obiective de investiții prevăzute
în bugetul anului 2022
- Reabilitare și modernizare Școala
Generală Sfânta Ana corp str.Muncii
nr.56 Oraș Sântana judeţul Arad
- Reabilitare Școala Gimnazială Sfânta Ana cu cls.I-IV corp clădire str.Unirii nr.3C arondată Liceului tehnologic
Ștefan Hell, în Orașul Sântana jud.
Arad
- Amenajare curte și construire gard
Școala Gimnazială Sfânta Ana cu cls.IIV corp clădire str.Unirii nr.3C arondată Liceului tehnologic Ștefan Hell, în
Orașul Sântana jud.Arad
- Bransament electric trifazic Școala Gimnazială Sfânta Ana cu cls.I-IV
corp clădire str.Unirii nr.3C arondată Liceului tehnologic Ștefan Hell, în
Orașul Sântana, jud.Arad
- Cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenta a energiei in
cladirile publice -Scoala Gimnaziala „Stefan Augustin Doinas” Caporal
Alexa, structura la Scoala Gimnaziala
Santana
- Educatie la standarde europene in
îvatamantul preuniversitar din Orasul
Santana „Reabilitarea, modernizarea
si echiparea Scolii Gimnaziale Santana
str. 1 Decembrie nr.36”
- Cresterea calitatii procesului educativ prin eficientizarea energetica , modernizarea si dotarea cladirilor aferente
Liceului Tehnologic „Stefan Hell” situate pe str. Ghioceilor nr. 6 oras Santana
- Placă comemorativă Ștefan Augustin Doinaș
- Construire Centru Cultural-proiect
tip-varianta V2, combustibil gaz, localitatea Sântana str. Muncii nr. 120 A
- Extindere colectoare menajere in
localitatea Santana jud.Arad str..Nucului, A.I.Cuza, Campului, Zarandului,
Caprioarei, Ghioceilor, Zefirului
- Extindere canalizare în localitatea Sântana jud. Arad str. Plopului,
Crisana, A.Ipătescu,
1 Mai,
L.Rebreanu, T.Vladimirescu
- Extidere retea de alimentare cu apa
in oras Santana sat Caporal Alexa judetul Arad
- Extindere canalizare în localitatea

Santana str. Vânători, L.Rebreanu, 1
Mai, Cloșca
- Branșament canalizare Sala de sport
str.Câmpului nr.107, or.Santana, jud.
Arad
- Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Orasul Santana - lot 1 și lot 2
- Extindere retea de distribuţie gaze
în sat Caporal Alexa
- Bransament electric Teren de fotbal
Caporal Alexa
- Branșament electric SRM gaz Sântana
- Sistem centralizat de furnizare a
energiei termice utilizând energia geotermală
- Construire baza sportiva Tip I str.
Mihai Viteazul, oras Santana, jud. Arad
- Amenajare teren de fotbal Caporal
Alexa
- Stații de încărcare/reîncărcare pentru vehicule electrice
- Costruire soclu pentru bust Stefan
Augustin Doinas în sat Caporal Alexa
- Achiziție și montare echipamente de
joacă în oraș Sântana, jud.Arad
- Amenajare grup sanitar cladire cinematograf
- Cresterea mobilitatii urbane in orasul Santana prin extinderea retelei de
piste de biciclete si construirea coridorului integrat de mobilitate in zona
de sud a orasului, componenta „Drum
varianta ocolire sud oras Santana
- Modernizare infrastructura rutiera si pietonala zone centrale (strazile
Muncii, Rodnei si Mihai Viteazul) in
orasul Santana
- Reabilitare strada Closca si amenajare sens giratoriu intersectie strada
Closca cu strada Mihai Viteazul - Amenajare parcare pe str. Rozelor nr.24-26,
oras Santana
- Asfaltare străzile Romanței,
A.Ipătescu, A.I.Cuza, Nucului în
Orașul Sântana, jud.Arad
- Amenajare parcare Gradinița cu
program normal oraș Sântana, sat.Caporal Alexa
Primăria Orașului Sântana

Bani pentru dotarea
cu material didactic

ce locale că au reușit să ridice nivelul
investițiilor pentru educație, imediat după investițiile în infrastructura de canalizare și modernizare a străzilor. Aproape opt milioane de lei au
fost folosiți pentru modernizarea clădirilor școlare, pentru construirea unei
grădinițe și a unei săli de sport noi. Cu
siguranță că școlile mai au și alte nevoi
și administrația locală poartă un dialog
permanent cu conducerea unităților
de învățământ din oraș pentru rezolvarea acestora. Deocamdată, consiliul local a alocat suma de 15.000 de lei pentru dotarea cu material didactic a trei
laboratoare școlare. Pentru prima dată
în ultimii zeci de ani.
Primăria Orașului Sântana

Investiția în educație este cea mai
profitabilă investiție pentru o națiune.
Este un clișeu repetat de economiști,
politicieni și de toți cei care înțeleg că
la baza unui stat modern stă o educație
bine definită. Au demonstrat acest lucru țări mult mai sărace decât a noastră, dar mult superioare din punct de
vedere economic. Este de înțeles faptul că atunci când sunt alte probleme
importante de rezolvat, învățământul
nu se situează întotdeauna în centrul atenției. Cu toate acestea, la Sântana, este meritul administrației publi-
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APIA dă startul Campaniei de primire a
Cererilor Unice de Plată pentru anul 2022
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează
Campania de primire a Cererilor
Unice de Plată pentru anul 2022.
Fermierii sunt invitați să depună, în
perioada 01 martie – 16 mai 2022,
Cererea Unică de Plată.
Fermierii pot să depună, în perioada 01 martie – 16 mai 2022, Cererea
Unică de Plată. Cererea se depune
prin accesarea aplicației IPA-Online
din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA,
ținând cont de condițiile impuse de
pandemia Covid 19.
Se va completa o singură Cerere
Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite
localităţi sau judeţe. Fermierii trebuie
să verifice, împreună cu primăria pe
raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința. Documentele
care fac dovada că terenul agricol se
află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii
Cererii unice de plată și să fie valabile
la data depunerii Cererii.
„Adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către
asociaţia/agenţia acreditată pentru
înfiinţarea și menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru
zootehnie judeţean pot fi transmise electronic prin platforma pusă la
dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului. Fermierii care deţin
animale în exploataţie au obligația
să se asigure că datele acestora sunt
actualizate/corectate în Registrul
Naţional al Exploataţiilor (RNE) (la
medicul veterinar concesionar/ asociaţie/ propriile evidenţe, dacă sun-

teţi utilizator SNIIA) și să se adreseze
Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în
aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online”,
explică Alin Triponescu, directorul
APIA Arad.
Responsabilitatea privind legalitatea
și valabilitatea documentelor aparţine fermierului și/sau autorităţii care a
emis/atestat aceste documente, după
caz. Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit
modificări față de anul anterior. În
acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a
introduce date greșite este mai mică.

Noutăți în 2022

Începând cu anul 2022, fermierii pot semna Cererile folosind și
semnătura electronică. În această
situație, este necesar să se anunțe
(prin mesaj telefonic sau prin e-mail)
funcționarul desemnat să gestioneze
cererea despre faptul că se dorește să
semneze electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe cererea
unică de plată descărcată din aplicația
IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii unice de plată se vor semna, de
asemenea, electronic la aceeași dată.
Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri
de sprijin, inclusiv hărțile și listele
cu UAT eligibile pentru măsurile de
dezvoltare rurală, dar și ghidurile
adresate fermierilor, pot fi consultate site-urile: www.apia.org.ro, www.
madr.ro și www.pndr.ro.
Informații suplimentare
le puteți obține la
Centrul Local APIA Sântana
Tel: (00-4) 0257 374200,
Email: santana.arad@apia.org.ro

A început colectarea deșeurilor vegetale
Primăria Orașului Sântana va derula o campanie de colectare a deșeurilor de origine vegetală (frunze,
crengi, etc.)
Campania se desfășoară de la începutul lunii martie 2022, graficul de colectare se postează în
permanență pe pagina de facebook
a primăriei.
Vor fi colectate
deșeurile vegetale din tot orașul
și din satul Caporal Alexa.

Graficul de colectare a deșeurilor
vegetale se va anunța periodic pe
pagina de facebook a primăriei.
Deșeurile vor fi colectate doar
dacă sunt depozitate într-un singur
loc.
Primăria Orașului Sântana ţine să
mulţumească pe această cale tuturor cetăţenilor care vor contribui
în acest fel la menţinerea unui oraș
curat.
Primăria Orașului Sântana

În folosul cetățenilor
Recomandăm cetățenilor să plătească taxele și impozitele locale
pentru anul 2022, până în data de 31 martie. Dacă vor efectua
aceste plăți până la data menționată mai sus vor beneﬁcia de o reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.
Primăria Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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Pentru informarea cetățenilor
- mersul trenurilor -

SÂNTĂNEANUL
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Anunțuri angajare

S.C. GMA GRIGMAR FAMILY S.R.L

- angajează muncitori calificați și necalificați în construcții,
perioada nedeterminată.
- salariu atractiv, loc de muncă asigurat și în perioada de
iarnă.

Magazinul VIKY FAMILY angajează personal!

! Nu circulă în data de 25.04.2022.
^ Nu circula în zilele de 25.12.2021, Pentru mai multe detalii vă așteptăm cu drag în incinta
@ Nu circulă în data de 24.04.2022.
01.01.2022, 24.04.2022 si 12.06.2022.
magazinului nostru situat pe str. Rodnei nr.51.
# Circulă în zilele de 6, 7 și 1.
& În perioada închiderilor de linie Arad - TiVĂ AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA NOASTRĂ!
$ Nu circulă în zilele de 6, 7 și 1.
mișoara Nord circulă ca tren 12539, tabela 310
DIVINE EVENTS ANGAJEAZĂ!
% Circulă din 10.01.2022
* Varianta trenului 1539. Circula în periSala
de
evenimente
“DIVINE EVENTS” angajează BAR!) Nu circulă în zilele de 6 și în zilele de oada închiderilor de linie Arad - Timisoara
MANI ȘI OSPĂTARI. Pentru mai multe informații, ne puteți
24.04.2022 și 12.06.2022.
Nord.
contacta la următorul număr de telefon: 0746-478.799.
!# Circulă în zilele de 5, 6 și 7.
!@ Nu circulă în zilele de 5, 6 și 7

Din data de 14 martie
2022, a început recensământul populației, anul acesta,
cetățenii pot opta atât pentru auto-recenzare, recenzare asistată sau recenzare la

domiciliu.
Dacă considerați că aveți
nevoie de ajutor, puteți opta
pentru RECENZARE ASISTATĂ,
acest lucru înseamnă că trebuie să veniți la sediul primă-

Iar ultima opțiune este ceea
de a FI CĂUTAȚI LA DOMICILIU ȘI RECENZAȚI
DE CĂTRE RECENZORII
DE TEREN.
riei și să aveți asupra dum- - Este o metoda rapidă și
Recenzorii de teren vor coneavoastră actul de identitate simplă.
lecta datele în perioada 16
(buletinul), și veți fi ajutați și Data de referință a recenmai – 17 iulie 2022, aceștia
îndrumați de către recenzori. sământului este 1 decembrie
Programul pentru recenzare 2021, ora 000, însemnând că vor avea în permanență asuasistată este zilnic între ore- va trebui să răspunzi întrebă- pra lor o legitimație cu datele
le 10 – 18 .
rilor referitoare la locuința și personale pe care v-a trebui
Dacă doriți să vă AUTO- familie, ce era la această data să o prezinte și să o aibă meRECENZAȚI 14 martie -15 mai, (se recenzează inclusiv per- reu la vedere.
trebuie sa accesați de pe tele- soane decedate după 1 dePARTICIPAREA
fon/tabletă/calculator site-ul cembrie 2021; nou-născuții
tuturor cetățenilor
www.recensamantromania. după 1 decembrie 2021 nu
la recensământ
ro, intrati pe platforma au- vor fi recenzați);
ESTE OBLIGATORIE!
to-recenzare și completați cu
atenție fiecare întrebare.
Beneficiile auto-recenzării
sunt:
- vei primi de la angajator O
ZI LIBERA PLĂTITĂ, indiferent dacă lucrezi în mediul
public sau privat.( Se poate
solicita după 7 zile de la trimiterea formularului )
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