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

Trebuie să fim uniți,
solidari și responsabili
în aceste vremuri grele
prin care trece România
și lumea întreagă

Primar
Daniel Tomuța
Ne aflăm într-o situație fără precedent, o situație neprevăzută și care
iată, pune în pericol viața tuturor.
Acest virus extrem de contagios a
schimbat practic întreaga lume. A
schimbat modul de viață și a adus
pericolul îmbolnăvirii și în anumite
cazuri al morții.
De aceea, după cum ați văzut și de la
posturile TV sau din informările online, cu toții trebuie să privim această situație în care ne aflăm acum cu
mare seriozitate și responsabilitate !

Nu este de glumă! Dovadă stau miile de infectări din lume, sutele de infectări din România, precum și cazurile de deces provocate de acest virus
COVID-19.
Dragi consăteni din Sântana și Caporal Alexa, în aceste clipe grele pentru locuitorii localităţilor noastre și
pentru întreaga naţiune, vă aduc la
cunoștinţă că administraţia locală
este la dispoziţia cetăţenilor care doresc si au nevoie de sprijin.
Va rugăm să respectaţi in totalitate
măsurile impuse de către autorităţile
naţionale.
Gândiţivă atât la voi, dar și la părinţii și bunicii voștrii. In același timp
viaţa trebuie să continue.
Să respectăm măsurile de izolare
acum, pentru a putea să ne bucurăm
de vara ce va veni!
Multă sănătate!
Dumnezeu să vă fie alături!
Primar Daniel Tomuța

Cetățeni izolați la domiciliu
În contextul epidemiei de coronavirus un număr mare de compatrioți s-au întors în
țară. Este și cazul orașului nostru în care peste 50 de cetățeni repatriați sunt obligați
să rămână în autoizolare.
Atragem atenția tuturor cetățenilor care se află în autoizolare la domiciliu să respecte perioada de izolare și să nu iasă pe străzi. Nerespectarea acestei măsuri atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală
Primăria Orașului Sântana

Respectați regulile!
Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm insistent
SĂ RESPECTAȚI CU STRICTEȚE următoarele măsuri de prevenție!!!
EVITAȚI ZONELE AGLOMERATE! Este o modalitate simplă de
a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi.
EVITAȚI CONTACTUL CU ALTE PERSOANE! Stați la 1,5 m de
ceilalți.
SPĂLAȚI-VĂ CÂT MAI DES PE MÂINI! Și folosiți dezinfectant
ori de câte ori intrați și ieșiți dintr-un loc public.
DEZINFECTAȚI SUPRAFEȚELE PE CARE LE ATINGEȚI! Telefon, masă, calculator, mânerul de la ușă etc.
DESCURAJAȚI PANICA! Panica nu ajută pe nimeni, dacă suntem responsabili și respectăm regulile impuse de către autorități, vom fi
protejați de orice pericol.
SEMNALAȚI AUTORITĂȚILOR ORICE CAZ DESPRE CARE
AVEȚI CUNOȘTINȚĂ CĂ AR FI PUTUT INTRA ÎN CONTACT CU O
PERSOANĂ CONFIRMATĂ CU COVID-19 SAU CARE AR FI VENIT
DINTR-O ȚARĂ AFECTATĂ ȘI CARE NU SE AFLĂ LA IZOLARE!
DACĂ AVEȚI SIMPTOME DE GRIPĂ SAU RĂCEALĂ
RĂMÂNEȚI ACASĂ! SUNAȚI MEDICUL DE FAMILIE PENTRU A
SOLICITA SFATURI
ÎN CAZUL ÎN CARE SUSPECTAȚI CĂ SUNTEȚI INFECTAT
CU COVID-19 APELATI NUMARUL DE URGENTA 112!
DACĂ VĂ AFLAȚI ÎN AUTOIZOLARE LA DOMICILIU
RESPECTAȚI CU STRICTEȚE RECOMANDĂRILE AUTORITĂȚILOR!
PUTEȚI OBȚINE DETALII DACĂ SUNAȚI LA 0800.800.358,
CARE ESTE UN NUMĂR DE INFORMARE, NU ESTE UN NUMĂR DE
URGENȚĂ.
ÎMPREUNĂ VOM REUȘI SĂ TRECEM CU BINE PESTE ACEASTĂ
PANDEMIE!
Cu stimă, Primar Daniel Sorin Tomuța

Sărbători de Paște fericite!

Dosare penale
pentru părăsirea domiciliului

În zilele de 19 și 24 martie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș au înregistrat două dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor,
prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 2 din Codul penal. Mai exact, este vorba de persoane care
aflate în izolare la domiciliu nu au respectat această măsură, părăsind în mod voluntar domiciliul. Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii
răspunderii penale.

Noutăți în legătură
cu plata impozitelor și taxelor

În contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se prelungește primul termen de plată
a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport,
aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.
Contribuabilii care achită integral aceste impozite beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul
Local, până la 30 iunie 2020.
Primăria Orașului Sântana

,,Ni se ridică zid de frică și rătăcire în jur și-n noi...
și continuă tenace Domnul să caute o spărtură,
o intrare neocupată de mulțime pentru a ne putea atinge
paralizia inimii și a face loc inimii Sale străpunse în a noastră”
Fie ca lumina Sfintei Învieri să vă lumineze sufletele și casa.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și îngerii să vă ocrotească,
să aveți parte numai de sănătate și pace sufeltească.
Să vi se împlinească toate visele și speranțele,
iar pacea Sfintei Sărbători Pascale să vă coboare în suflete.
Să treceți cu bine peste această perioadă nefastă.

Sărbători Binecuvântate!

Primar, Viceprimar, Consiliul Local
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În întâmpinarea
Sfintei Sărbători Pascale

In vremea aceea, după ce a trecut
sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintîi
a săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena şi cealaltă Marie. Şi
iată s-a făcut cutremur mare, căci îngerul
Domnului, pogorându-se din cer şi venind, a prăvălit piatra de la uşă şi a stat deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era luminoasă
şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De
frica lui s-au cutremurat cei care păzeau şi
s-au făcut ca nişte morţi.
Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu
vă temeţi voi, căci ştiu că pe Iisus cel
răstignit căutaţi. Nu este aici, căci S-a
sculat precum a spus. Veniţi de vedeţi
locul, unde a zăcut Domnul. Duceţi-vă
degrabă şi spuneţi ucenicilor Săi că S-a
sculat din morţi şi va merge mai înainte
de voi în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iata,
am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă
de la mormânt şi cu frică şi bucurie mare
au alergat să vestească pe ucenicii Săi.
Dar cum mergeau ele să vestească pe
ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat şi le-a
zis: bucura-ţi-vă! Iar ele, apropiinduse, au cuprins picioarele Lui şi I s-au
închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă
temeţi. Mergeţi şi spuneţi fraţilor Mei
să meargă în Galileea şi acolo Mă vor
vedea. Iar pe când se duceau ele, iată
unii dintre păzitori, venind în oraş, au
spus căpeteniilor preoţilor toate cele ce
s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se
împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au
dat bani mulţi ostaşilor şi le-au zis: spuneti că ucenicii Lui,venind noaptea, L-au
furat pe când noi dormeam. Dacă însă se
va auzi la dregător, noi îl vom potoli, şi
pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei luând
banii, au făcut cum i-au învăţat; şi s-a
răspândit vorba aceasta intre iudei până
în ziua de astăzi.” Matei, XXVIII, 1 – 16.
Cu ajutorul Bunului și Milostivului
Dumnezeu ne apropiem de cea mai
mare sărbătoare a creștinătăţii: ÎNVIEREA MÎNTUITORULUI, sărbătoare
care aduce în casele noastre multă bucurie . Am trecut o perioadă de patruzeci de zile de pregătire. Cum ne-am
pregătit altfel dacă nu prin post si rugăciune, post și milostenie. Stim cu totii,
de la mic la mare ce înseamnă postul .
Știm cu toţii ce însemnă rugăciunea sau
milostenia, rămâne doar să ne facem
o analiză serioasă dacă am fost pe calea cea bună și dreaptă, sau ne-am aflat
SÂNTĂNEANUL

pe lângă această cale. Nu este suficient
să faci eforturi pentru a te abţine de la
mâncare și băutură dacă nu te abţii și de
la fapte, de la vorbe care pot provoca rău
celui de lângă tine.
Pe tot parcursul acestor patruzeci de
zile de pregătire, biserica a avut grijă să
ne de-a exemple demne de urmat prin
pericopele evanghelice care s-au citit la
Sfânta Liturghie.
A fost duminica în care Mântuitorul
Hristos face minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, oferindu-ne
exemplu personal de cum trebuie ajutat
un semen.
A fost duminica Sfintei Cruci în care
ne îndeamnă să ne lepădăm de noi înșine și de tot ceea ce este lumesc, vremelnic și trecător și să-I urmăm Lui.
A fost duminica în care iarăși avem
exemplu de întrajutorare prin vindecarea fiului lunatec.
Desigur că ajungem și la Duminica
Floriilor, duminica în care Mântuitorul
intră triumfal în Ierusalim, este aclamat de mulţime, oamenii sunt bucuroși
Să-L vadă. Dar aceeași oameni care în
aceasată duminică își aștern hainele
inaintea Mântuitorului, strigând Osana,
peste puţin timp vor striga Răstigneste-L. Este Săptămâna Patimilor, care se
incheie cu moartea Mântuitorului de pe
Crucea Golgotei.
Vine însă ziua intîi a săptămânii (DUMINICA) când Hristos iese Învingător
din mormânt , biruind cu moartea pe
moarte.
Si pentru că am amintit în treacăt
aproape toate momentele importante
din perioada Postului Mare să ne cercetăm fiecare sufletele și să facem o analiză a vieţii noastre din acest post, precum și a vieţii noastre de până acum,
să vedem unde ne situăm. Suntem prin
viaţa noastră de până acum pe drumul
cel bun, sau nu ?
Dacă da, atunci să continuăm, făcând
eforturi pentru a deveni și mai buni, rugându-L pe Dumnezeu sa fie cel care să
ne întărească în credinţă.
Dacă nu, atunci să facem același lucru
pe care l-a făcut fiul risipitor, să găsim
aceea putere lăuntrică de-a ne lepăda de
păcat și de-a ne întoarce la Dumnezeu.
În aceaste zile de mare cumpănă pentru omenire să lăsăm la o parte ura,
cearta, dușmănia, invidia și alte păcate care strică dragostea și buna înţelegere între oameni și să stăm acasă
pentru a ne proteja și a putea prăznui
sărbătoarea pascală împreună, pentru
a mărturisi:

HRISTOS A ÎNVIAT !
ADEVĂRAT A ÎNVIAT.
Fie ca învierea Mântuitorului
să aducă în fiecare cămin
protecția și sănătatea
de care toți avem nevoie !
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Vă transmitem MODELUL legitimării persoanei.
declarației pe proprie răspundere Reprezentanții Poliției Române,
referitoare la circulația persoane- ai Jandarmeriei sau ai Poliției Lolor în afara locuinței/gospodăriei, cale pot efectua fotografirea doconform Ordonanței Militare nr. cumentelor (declarație pe proprie
2 din 21.03.2020.
răspundere și act de identitate) la
Precizăm faptul că declarația momentul legitimării persoanei.
pe propria răspundere poate fi Menționăm faptul că, potricompletată integral olograf („de
vit Ordonanței Militare nr. 2 din
mână”), cu preluarea tuturor ele21.03.2020 obligația completării
mentelor prevăzute în modelul
declarației pe proprie răspundere
declarației pus la dispoziție.
Declarația pe proprie răspun- se instituie începând cu ora 22.00
dere completată se va afla în po- a zilei de 23 martie a.c.
sesia persoanei care efectuează Modelul de declarație poate fi
deplasarea, împreună cu docu- descărcat de pe site-ul web al Gumentul de identitate, și va fi pusă vernului României, Ministerului
Afacerilor
la dispoziția reprezentanților
Declarație pe proprie
răspundere, Interne, precum și de
Poliției
Române, ai Jandarmeriei pe site-urile celorlalte instituții cu
Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al
sau
ai Poliției
Locale laînmomentul
atribuții
în domeniu
___________,
domiciliat(ă)
________________,
județul/sectorul
___________, strada,
________________________, număr___,
etaj__, apartament ___, având CNP
Declarație pebloc___,
proprie răspundere,
__________________, BI/CI seria ___, număr _________,
Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al
1
Locuind în fapt
în localitatea________________,
județul/sectorul ___________,
___________, strada,
strada,
___________,
domiciliat(ă)
în ________________, județul/sectorul
________________________,
număr
___,
bloc___,
etaj,
__,
apartament
___
________________________, număr___, bloc___, etaj__, apartament ___, având CNP
BI/CI
seria ___,326,
număr
_________,
 __________________,
Cunoscând prevederile
articolului
referitoare
la falsul în declarații2, precum și ale art.

352 referitoare
la zădărnicirea
bolilor din Noul Cod
Penal, declar pe
proprie răspundere
Locuind
în fapt1 în combaterii
localitatea________________,
județul/sectorul
___________,
strada,
faptul________________________,
că mă deplasez în interes
profesional/personal,
între
orele _____________,
de la
număr
___, bloc___, etaj, __,
apartament
___
____________________________________________________________________________,
Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații2, precum și ale art.
până 
la ______________________________________________________________________,
3
352:referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere
pentru
că mă deplasez
în interesși profesional/personal,
între când
oreleactivitatea
_____________,
de la
faptuldeplasarea
între domiciliu
locul de muncă, atunci
profesională
____________________________________________________________________________,
este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes
până la ______________________________________________________________________,
profesional
care nu poate fi amânată.
pentru3:

 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de
este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes
domiciliu;
profesional care nu poate fi amânată.
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
pentru însoțirea copiilor;
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale,
domiciliu;
în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
pentru însoțirea copiilor;
 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale,
............................................................................................
în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
Atât declar, susțin și semnez.
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
Data ___/____/_______
Semnătura,
 deplasare
pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................
............................................................................................
Atât declar, susțin și semnez.
Data ___/____/_______
1

2

Semnătura,

Se declară situația în care persoana nu locuiește la domiciliul prevăzut în actul de identitate.

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
3

Se completează motivul/cauzele deplasării.
1

2

România în carantină

Se declară situația în care persoana nu locuiește la domiciliul prevăzut în actul de identitate.

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
3

Se completează motivul/cauzele deplasării.

Decizia nr 3/22.03.2020
Art. 7
Se exceptează de la măsurile de
carantină sau izolare conducătorii autovehiculelor de transport
marfă cu masa mai mare de 2,4
tone, dacă nu manifestă simptomatologie asociată infecției
cu coronavirusul SARS-CoV-2,
au în dotare mijloace individuale de protecție (dezinfectant,
mănuși și mască pentru față) și
prezintă documente care atestă traseul de deplasare până la
destinație.
Art. 8
1.Slujbele religioase din toate

lăcașele de cult din județul Arad
vor fi realizate fără accesul publicului în interior, cu excepția
actelor liturgice prin care se oficiază botezul, cununia religioasă ori înmormântarea, pentru
care va fi permisă o asistență de
maximum 8 persoane.
2.Este permisă împărtășirea
credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora ori la spital, cu
respectarea tuturor măsurilor
de prevenție pentru personalul clerical și membrii de familie, în funcție de regulamentele
în vigoare și de boala persoanelor suferinde.
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Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Art. 1. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de
bunuri care acoperă necesitățile de
bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității
profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate,
precum îngrijirea/însoțirea copilului,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al
unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea
locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități
sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de
sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau
de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de
activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli
pentru comercializarea de produse
agroalimentare.

Art. 2. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara
locuinței/gospodăriei, este permisă
numai în intervalul orar 11,00-13,00,
strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de
bunuri care acoperă necesitățile de
bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
realizată de la distanță;
c) deplasarea din motive justificate,
precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul
decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea
locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități
fizice colective), cât și pentru nevoile
animalelor de companie/domestice.
Art. 3. Circulația persoanelor prevăzute la
art. 2, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se
face în interes profesional ori pentru
realizarea de activități agricole.
Art. 4. (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de
serviciu sau adeverința eliberată de
angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale,

Casa de pensii anunță

Având în vedere prevederile art.49 și
50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020,
Casa Județeană de Pensii Arad, începând cu 25.03.2020, pe toata durata
decretării stării de urgenta, anunță:
În perioada sus menționată, Relația
cu publicul se face NUMAI prin telefon, e-mail, fax și postă. Tel: 0257
281345, 0257 281320 - Centrala
Tel: 0257 210120 - Serviciul Evidența
Contribuții
Fax: 0257 214061
Email: pensii.arad @ cnpp.ro
I. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de
pensie se va realiza telefonic la numerele:
0257 – 281 320
0257 – 281 345
sau pe adresele de e-mail:
pensii.arad @ cnpp.ro
loredana.szatmari @ cnpp.ro
II. Plata ajutoarelor de deces se va
face prin mandat poștal sau în cont

membrii întreprinderilor familiale,
liber profesioniștii și persoanele care
practică activități agricole prezintă
o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație
pe propria răspundere, completată în
prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere
trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței,
motivul și locul deplasării, data și
semnătura.
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului
autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
(5) Măsura se aplică începând cu
data de 25 martie 2020, ora 12,00.
Art. 5. –
(1) Se instituie măsura izolării la
domiciliu sau, după caz, carantinării
pentru toate persoanele care intră în
România.
(2) Măsura se aplică începând cu
data de 25 martie 2020, ora 12,00.
Art. 6. (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și
să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea
și îngrijirea acestora.
(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează
săptămânal la Centrul județean/al

bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt: cerere tip, copie
act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.
Se vor trimite prin fax la nr. 0257 –
214 061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.
ro, sau prin posta la adresa din Arad,
Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157.
III. Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare sociala la Casa Judeţeana de Pensii
Arad, se va plătii NUMAI prin Banca, în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX.
IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă
sezonieră în Germania, nu se vor mai
elibera atâta timp cât statele se află în
stare de urgență și au graniţele închise.
V. Alte cereri, solicitări, adeverințe
de stagiu, recalculări pensii, pensia
pentru luna decesului, cupoane de
pensii, etc., se vor transmite prin fax,
e-mail sau poștă.

Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Măsura se aplică începând cu
data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7. (1) Instituțiile publice și operatorii
economici au obligația de a marca
zona destinată accesului cetățenilor/
clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care
să orienteze persoanele în respectarea
unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza
activitatea de vânzare astfel încât să se
păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii
agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de
protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și
măști.
(3) Măsura se aplică începând cu
data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 12. Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de
autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la
data încetării stării de urgență.
Text publicat
în M.Of. al României nr 242.
În vigoare de la 24 martie 2020

Informare persoane vâstnice
la următoarele numere de telefon :
0357/100 078 între orele 8-16, respectiv 0733037850, 0735222857,
0733037844, 0733037832.
Este important să putem lua legătura cu aceste persoane vârstnice
fără aparţinători pentru a le oferi,
prin personalul Direcţiei de Asistenţă Socială, sprijin constând în
achiziţionarea medicamentelor și
a alimentelor de strictă necesitate.
Vă mulţumim pentru colaborare,
dorindu-vă multă sănătate.
Duminică – Luni: 16:00 – 21:00
,, L’ARDEU” – meniul zilei
Str: Mihai Eminescu Nr: 49
Tel: 0257463398
Cei care doresc să-și comande mânOrar: Luni – Sâmbătă: 08:00-14:00
care de acasă, următoarele unități de
Duminică – ÎNCHIS
alimentație publică fac
,, COFETĂRIA BOEMA SÂNTALIVRĂRI LA DOMICILIU
,,PIZZERIA SÂNTANA” –pizza/ NA”- prăjituri și torturi
Str: Mihai Viteazu Nr: 8
meniul zilei/ a la carte
Tel: 0745506744
Str: Muncii Nr: 124
Orar: Luni – Vineri: 09:00 – 17:00
Tel: 0742208122
Orar: Marți – Sâmbătă: 11:00 – Sâmbătă: 10:00 – 14:00
Duminică: 09:00 – 13:00
14:00 16:00- 21:00

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, la nivelul Primăriei Orașului Sântana s-a efectuat
identificarea persoanelor în vârstă
de peste 65 de ani fără susţinători
sau fără altă formă de ajutor. Pentru
a actualiza permanent aceste liste
vă rugăm să ne anunțați dacă aveți
cunoștință despre persoane vârstnice fără aparţinători care să le asigure sprijin în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţei.
Pentru aceasta vă rugăm să contactaţi Direcţia de Asistenţă Socială

Livrări
la domiciliu
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Din activitatea Administrației Locale

Teren multisport

Se asfaltează străzile din Caporal Alexa!

sport de pe strada Dunării,
teren pe care se va putea juca
tenis de camp, volei sau baschet. În exteriorul terenului
vor fi amenajate alei pietonale, o parcare și spații verzi.
Investiția are o valoare totală de 421.053 lei,
din care 232.925 o reprezintă finanțarea externă,
din fonduri UE și 188.128
S-au reluat lucrările de conlei contribuția Primăriei
struire a noului teren de Orașului Sântana.

De luni, 23 martie a.c., constructorul care
se va ocupa de asfaltarea străzilor din Caporal Alexa a început activitatea. Bugetul aflat la
dispoziția primăriei pentru modernizarea celor
13,195 km de străzi este 5.489.820 lei. Dimensiunile prevăzute sunt între 4 și 5. m lățimea
carosabilului și 0.50 m lățimea acostamentelor.
Grosimea stratului de asfalt va fi de minim 6
cm.
În cadrul aceluiași proiect vor fi reprofilate
șanțurile și vor fi montate podețe pentru preluarea apelor meteorice care cauzează frecvent
probleme.

Este un proiect mult așteptat de către cherecheni, care bucură deopotrivă și autoritățile
locale. Este și meritul guvernului pentru că a
reușit să aprobe bugetul la timp. De fapt, lucrările au început încă de anul trecut prin asfaltarea a 610 m pe strada Vasile Goldiș. Reamintim că celălalt tronson al străzii este prevăzut
pentru asfaltare în cadrul proiectului de asfaltare al drumului județean Sânmartin – Șimand
- Olari – Caporal Alexa, început tot anul trecut și finanțat de către Consiliul Județean Arad.

Sală de sport la Comlăuș

se execută lucrările de zidărie. Clădirea școlii a fost termoizolată cu polistiren de 10
cm grosime și se lucrează la
refacerea spațiilor interioare: pereți, tavane, grupuri sanitare, sistem de încălzire etc
Costul total al proiectului este de 3.451.789,45 lei
Sala de sport care se cu TVA, din care 2.588.085
construiește pentru elevii lei din fonduri asigurate de
școlii din Comlăuș prinde M.D.R.A.P. și 863.794,75 lei
tot mai mult contur. Struc- din bugetul local al orașului
Sala de sport a orașului a suferit ample tura metalică este montată și Sântana.
lucrări de igienizare și reparații interioare. Noutatea exclusivă o reprezintă înlocuirea robineților clasici de la pisoare și
chiuvete cu baterii automate cu senzor
de prezenta incorporat, pentru reducerea
vor repeta.
consumului de apă și a cheltuielilor.
Reamintim că piața răTot în această perioadă s-a renovat și inmâne deschisă doar pentru
teriorul sălii în care se desfășoară antrecomercializarea produselor
namentele de judo. Totul pentru cât mai
agroalimentare.
bune condiții de antrenament și rezultaCumpărătorii și comercite pe măsură.
anții sunt obligați să res-

Acțiuni de igienizare la Sala de Sport

Acțiuni de igienizare
și dezinfecție

Un nou loc de joacă pentru copii
Copiii din zona cea mai defavorizată a orașului au avut la începutul acestei primăveri o mare bucurie. Primăria a amenajat pentru aceștia un loc
de joacă alcătuit din tobogane, scară
de cățărat, balansoare, hinte, carusel,
complex de joacă, masă de tenis de
masă, bănci și coșuri de gunoi. Planul
primăriei nu se oprește aici, pentru că
se are în vedere și amenajarea unui teren de minifotbal în imediata vecinătate a locului de joacă.

pecte între ei distanța de
siguranță de 1,5 m.
În contextul măsurilor de Comercianții și vânzătoprevenire a răspândirii co- rii particulari sunt obligați
ronavirusului,
Primăria să aibă măști și mănuși de
Orașului Sântana a proce- protecție.
dat la spălarea și dezinfectarea halei agroalimentare,
a parcurilor și a locurilor de
joacă de pe raza orașului.
De asemenea au fost dezinfectate zona centrală a orașului, trotuarele de
pe strada Muncii și zona
din preajma magazinelor.
Acțiunile de dezinfecție se

Avansează lucrările de renovare la clădirea Școlii Gimnaziale
Avansează lucrările de renovare la clădirea Școlii Gimnaziale „Sf.
Ana” de pe strada Ghioceilor Nr. 31. Ieri, 12 martie, s-a turnat centura de consolidare interior-exterior și urmează lucrările de finisare.
Este un proiect extrem de laborios în valoare de 1.603. 253 lei care
presupune consolidarea întregii clădiri, de la fundație la acoperiș,
recompartimentarea sălilor de clasă și grupurilor sanitare, refacerea tencuielilor interioare și exterioare, înlocuirea ușilor și ferestrelor vechi, schimbarea podelelor, înlocuirea mobilierului etc.
SÂNTĂNEANUL
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Din activitatea Administrației Locale
Noua Casă de Cultură în lucru

S-au reluat lucrările de construcție la casa de
cultură a orașului. În ultimele zile executanții
au realizat talpa de fundare cu rol de egalizare, peste care va fi turnată fundația viitoarei
construcții. În prezent se montează armătura
din oțel beton.

Toaletarea arborilor în orașul
Sântana și satul Caporal Alexa

Având în vedere nenumăratele sesizări primite din partea cetățenilor cu privire la riscul pe

care îl reprezintă o parte din arborii aflați pe
domeniul public, Primăria Orașului Sântana a
demarat vineri, 20 martie, lucrările de toaletare a unui numar de 23 de arbori aflati pe străzile: str. Romana, nr. 10, str. 1 Decembrie, nr. 14,
str. C.D. Gherea, nr. 53, str. Rozelor, nr. 52, Cimitir Penticostal C. Alexa, str. Muncii, nr. 35,
str. Poetului, nr. 41, str. Oituz, nr. 73, str. I Slavici, nr. 9, str. N. Bălcescu, nr. 49, str. Zăradnului, 48, str. Poetului, nr. 48, str. Trandafirilor, nr.
74, str. Bistriței nr. 2, str. Bicazului, nr. 39, str.
C. D. Gherea colț cu N. Bălcescu.
Prin aceste lucrări a fost eliminat riscul ca arborii să devină un pericol pentru populație și
imobilele acestora, precum și pentru firele de
electricitate aflate în proximitatea lor

Colectare deșeuri vegetale
Din data de 10 martie, serviciul de gospodărire comunală a început campania de colectare a
deșeurilor vegetale de la cetățeni. Acțiunea din
această primăvară decurge în bune condiții,
însă primăria reia rugămintea către cetățeni de
a lega crengile și resturile vegetale în snopi.

Camerele video
își fac treaba
În ultimii ani s-a modernizat și s-a extins sistemul de
supraveghere video din oraș.
Cu ajutorul camerelor video
au fost identificați tinerii care
au deteriorat foișorul din parcul Katharina Ackerman și a
fost descoperit autorul unui
furt din centrul orașului. O
altă cameră video a înregistrat
persoanele care aruncă seara
gunoaie peste gardul depozitului de moloz.

Program Primărie
Având în vedere evoluția
situației epidemiologice determinată de răspândirea
coronavirusului, în contextul declarării “Pandemiei” de către Organizația
Mondială a Sănătății, luând
în considerare prevederile Decretului nr.195 din 16
martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, ținând
cont de prevederile Hotărârii
nr.14/12.03.2020
a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență
Arad, modificată prin Decizia nr.1 din 15.03.2020 a
Grupului de suport tehnic
privind gestionarea bolilor
înalt contagioase la nivelul
județului Arad, vă informăm că suntem nevoiți să
luam măsuri care să asigure
prevenția și reducerea riscu-

lui de îmbolnăvire.
În acest sens se limitează
accesul cetățenilor în incinta instituției, acesta fiind
permis doar persoanelor
ale căror probleme nu pot
fi soluționate prin mijloace electronice, situație în
care numărul maxim al
cetățenilor să nu depășească
numărul ghișeelor deschise,
pastrând o distanță regulamentară de cel puțin 1 m
față de ghișeu sau angajat.
Direcția de asistență
socială
are următorul program:
luni și miercuri -12-16
Marți și joi -8-12
Vineri -8-11
Pentru informații:
telefon-0357 100078
Va mulțumim pentru
înțelegere.
Primăria Sântana

Prelungire valabilitate
acte

Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoștinţă că in conformitate cu decretul privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriu României, art. 14 - Se menţine
valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile
publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.
Primăria Orașului Sântana

Suspendarea
executării silite

Conform ordonanței nr 29/18.03.2020
(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare
silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia
executărilor silite care se aplică pentru recuperarea
creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilităţi
bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile
de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din
partea organelor fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează
în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
Primăria Orașului Sântana

Năravuri vechi și greu de combătut
Frumusețea fiecărei primăveri este pătată de
deșeurile care sunt abandonate de către cetățeni.
Pentru autoritățile fiecărei localități, această luptă devine una imposibilă...Din păcate acest lucru se
întâlnește și în localitatea noastră, mireasma dulce
a primăverii este împânzită de imaginea macabră a
deșeurilor lăsate de izbeliște.
Autoritățile Orașului Sântana depun eforturi
supraomenești pentru menținerea curățeniei în
orașul nostru, iar pe această cale, apelăm la ,, o
mână de ajutor,, din partea cetățenilor. Vă rugăm să
fiți responsabili și să păstrați curățenia atât în oraș
cât și în afara orașului. Un oraș curat are ca rezultat
cetățeni fericiți!
SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii Februarie 2020

POPA ANDREI și TABUIA FABIANA COSMINA
JINARIU DUMITRU LUCIAN şi MIȘCOIU IOANA ANDREA
PETRUȘEL GHEORGHE ANDREI şi HULUDEȚ MIHAELA ELENA
RUS MIRCEA CONSTANTIN și GOIA EMILIA
POPÎRȚAC SCRIDON și MORARU CORINA DANIELA
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

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
0257-929

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

TRIF PAVEL
RENZ IOAN
ISTVAN ECATERINA

BUDIU IOAN
NICA CONSTANȚA

RUS MIRCEA

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

APIA INFORMEAZĂ
Se suspendă primirea cererilor unice
de plată până în data de 6 aprilie 2020

Știați că...

La 18 octombrie 1998, este sfinţită capela Bisericii Ortodoxe
Sântana II din strada Muncii 62. Ioan Crainic este preotul lăcașului de cult ortodox.
În anul 1998 iese la pensie profesorul Nicolae Bupte, director
între anii 1984-1998, iar profesorul Cornel Gligor devine director la Școala cu clasele I – VIII Nr.1. În urma unei sponsorizări
primite din Franța, Școala Generală nr. 1 și Școala din Caporal
Alexa devin primele instituții din localitate care folosesc în activitate câte un computer cu imprimantă. În vara aceluiași an se
renovează și se schimbă destinația clădirii în care a funcționat
înainte de revoluție Casa Pionierilor, clădire care devine școală
cu predare în limba germană pentru clasele I-IV ale Școlii Generale nr 1.
În anul școlar 1999-2000, prin sprijinul oferit de către preotul Josef Tänzler din Germania, la școala nr.1 este amenajat
un cabinet de informatică și sunt introduse ore de informatică
în rândul disciplinelor opționale. În anul 2000 școala devine
una din primele unități școlare din județul Arad conectate la
internet. În același an, cu acordul inspectoratului școlar, se
înființează clasele cu predare engleză intensiv care vor fi notate
cu litera E, iar clasele cu predare în limba germană vor fi notate
>>> pag. 7
cu litera G.
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Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință de îndată în data de
12.02.2020, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea hotărârii consiliului local
nr.139/27.08.2018 privind implementarea
proiectului ”Realizare locuințe colective sociale pe str. Unirii în Orașul Sântana. Amenajare Parc Europa în Orașul Sântana” și a
documentației tehnico-economice la faza
Dali/SF și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia;
2.Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea hotărârii consiliului local
nr.140/27.08.2018 privind aprobarea proiectului “Realizare locuințe colective sociale
pe str. Unirii în Orașul Sântana. Amenajare
Parc Europa în Orașul Sântana” în vederea
finanțării acestuia în cadrul programului
operațional regional 2014-2020, axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, obiectivul specific 13.1 – îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici și mijlocii
din România și a cheltuielilor legate de proiect;
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
20.02.2020, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind adoptarea
bugetului general de venituri și cheltuieli al
Orașului Sântana pentru anul 2020;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru
activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al „Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat
de Gestionare a Deșeurilor Judeţul Arad”;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare
practicate de către Retim Ecologic Service S.A., utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și
transport al deșeurilor municipale, în baza
contractului de delegare prin concesiune
nr.1603/24.10.2017;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2020 al
Orașului Sântana, în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Judeţul Arad;
5.Proiect de hotârâre privind aprobarea
oportunității vânzării prin licitație publică
a terenului din Sântana, evidențiat în C.F.
nr.308532, nr. top. 308532, în suprafață de
2.385 mp;
6.Proiect de hotărâre privind încheierea
unei convenții de colaborare între Uniunea
Adam Müller Guttenbrunn ”Căminul de
Bătrâni Altenheim Sanktanna” și consiliul
local al Orașului Sântana;
7.Proiect de hotărâre privind incheierea
unei conventii de colaborare între Asociația
Viitorul Copiilor Sântana și consiliul local

al Orasului Sântana;
8.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului situat în intravilanul Orașului Sântana (SRM gaz, piața de
animale, depozit și punct termic), înscris
în C.F. nr. 308534, în suprafață totală de
21.418 mp;
9.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului situat în intravilanul Orașului Sântana, str. Ghioceilor,
nr. 6, înscris în C.F. nr. 312344, în suprafață
totală de 4.422 mp;
10.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului situat în intravilanul Orașului Sântana, str. Ghioceilor
nr. 6, înscris în C.F. nr. 312371, în suprafață
totală de 21.043 mp;
11.Proiect de hotârâre privind aprobarea
programului anual al achizițiilor publice pe
anul 2020;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului urbanistic zonal-construire stație
mixtă distribuție carburanți-cabină stație,
copertină, skid gpl, spălătorie auto, totem, platforme incintă, totem branșamente
utilități, împrejmuire în orașul Sântana;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare si functionare al Direcției de Asistență Socială/Primăria Orașului Sântana;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea
strategiei locale cu privire la dezvoltarea și
funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare;
15.Proiect de hotărâre privind vânzarea
unui imobil proprietate de stat în baza Legii nr.112/1995 situat pe strada Zefirului,
nr.6, către d-na Barabulă Doina;
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea
mandatării domnului primar Tomuța Daniel Sorin pentru ședința adunării generale
ordinare a acționarilor Companiei de Apă
Arad din data de 12.03.2020, ședință ce va
avea loc în sala de ședințe a Companiei de
Apă Arad;
17.Diverse;
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință de îndată, în data de
26.02.2020, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea hotărârii consiliului local
nr.25/12.02.2020 prin care a fost modificată și completată hotărârea consiliului local
nr.139/27.08.2018;
2.Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea hotărârii consiliului local
nr.26/12.02.2020 prin care a fost modificată și completată hotărârea consiliului local
nr.140/27.08.2018;
Întocmit,Anca Butar
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>>> pag. 6 Directorul adjunct,
profesoara Ana Höniges, coordonează proiectul european Socrates, proiect
realizat în parteneriat cu două școli din
Ungaria și Germania.
În anul 2000 se apare primul anuar
școlar sub coordonarea directorului de
atunci, profesorul Cornel Gligor, iar în
anul 2001 se amenajează cabinetul medical școlar.
În anul 2001 Școala cu clasele I-VIII Nr
1 Sântana aniversează 250 de existență,
eveniment la care participă un mare număr de foști elevi și dascăli din țară și
din străinătate. Cu acest prilej școala își
schimbă numele în Școala ”Sfânta Ana”
și este tipărită monografia „Școala ”Sânta Ana” din Sântana 1751-2001”, autori
Gheorghe Sinescu și Cornel Gligor.
În 1988 profesoara Enache Viorica
devine directorul Școlii Generale Nr.
2 Sântana, după pensionarea fostului
director din perioada 1988-1998, profesoara Doina Șerbănică. În mandatul
doamnei Viorica Enache s-a finalizat
(25.09.2002) construcţia noii clădiri
pentru clasele I-IV de pe strada Muncii,
nr. 117-119. Începând cu anul 2002 la
școala din Comlăuș s-a derulat proiectul PHARE RO ,,Asigurarea accesului la
educaţie a grupurilor dezavantajate cu
focalizare pe rromi”.
Dezvoltarea Liceului Agricol Sântana
și schimbarea radicală a ofertei educaţionale s-a produs după revoluţie.
În 1998, după ce la conducerea școlii a
urmat prof. Căruntu Mircea ca director
și prof. Cornelia Gabăr ca director adjunct, oferta educaţională a urmărit crearea de profile atractive pt elevi, cum ar
fi Contabilitate, Uman-Știinţe sociale,
Real-Știinţele naturii sau Electrotehnică, lucru care a dus la ridicarea standardului educaţional al școlii.
Tot în această perioadă s-a reușit dotarea școlii cu calculatoare, laboratoarele
au fost modernizate și mobilierul vechi
din clase a fost schimbat. Liceul a fost
branșat la reţeaua de apă potabilă, instalaţia electrică foarte veche a fost înlocuită, geamurile înlocuite cu ferestre de tip
termopan iar fiecare corp de clădire a
fost racordat la reţeaua de gaze naturale.
De asemenea, tot în această perioadă s-a realizat participarea în cadrul
unor proiecte internaţionale sub formă
de grup sau mobilizări individuale în
ţări ca Suedia, Finlanda, Serbia, Turcia
etc.
În anul 1999, școala pregătea elevi în
domeniile Contabilitate, Electromecanic-auto, Agricultură și Mecanic, la care
în 2002 s-a introdus și profilul TeoreticȘtiinţele naturii.
Începând cu anul 2003, s-au înfiinţat
profilele Real și Uman -Știinţe sociale.
„Istoria ne învață multe, cu condiția să
pricepem învățăturile ei”, afirma Constantin Dobrogeanu-Gherea.
Urmare în numărul viitor al ziarului
Profesor, Gheorghe Sinescu
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MARE ATENȚIE: SITUAȚIE DE CRIZĂ !
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
SÂNTANA
HOTĂRÂREA NR.1din
19.03.2020
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al
orașului Sântana, județul
Arad, întrunit în ședință
extraordinară,
astăzi
19.03.2020, ora 11,00, la
sediul primăriei orașului
Sântana, str.Muncii nr.120
A, județul Arad, (sala
de ședința a Consiliului
Local Sântana) urmare
Dispoziției de convocare
nr.159/18.03.2020, având
în vedere:
În scopul creșterii
capacității de intervenție
în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus (COVID 19) pe
teritoriul orașului Sântana, adoptă următoarea:
HOTĂRĂRE:
Art.1 Începând cu data
prezentei, 19.03.2020, se
suspenda toate activitățile
culturale, științifice, artistice, religioase, sportive
,jocuri de noroc, saloane de ingrijire personala și de divertisment, în
spațiile închise și anume:

baruri, restaurante, pizzerii, cluburi, saloane evenimente, pariuri sportive
și alte asemenea), până la
15.04.2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție
de evoluția situației la nivel local și național.
.
- până la
15.04.2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție
de evoluția situației la
nivel local și național, se
suspenda activitatea din
Piata de lemne ,la nivelul
orasului Santana
Art.2 Se dispune luarea
unor măsuri de prevenție
la nivelul agenților economici care desfășoară
activități de comerț în
orașul Sântana, astfel:
- afișarea de materiale informative,
- asigurarea păstrării
unei distanțe minime de 1
m între persoane ), până la
15.04.2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție
de evoluția situației la
nivel local și național
(clienți)
- limitarea accesului
persoanelor în magazine după cum urmează:
spații de până la 50 mp 2
persoane, peste 50 mp 4

persoane,spatii peste 100
mp- max 50 persoane
- asigurarea de materiale
pentru igienizarea mâinilor la intrare/ieșire.
Art.3 Se împuternicește
Primarul orașului Sântana cu achiziționarea
materialelor sanitare necesare (mască protecție,
biocide alcool 70%, produse pe bază de clor, echipament integral de protecție
unifolosibil pentru disponibilitate la intervenție)
Art.4 In situatia identificarii persoanelor in varsta
/greu deplasabile si fara
apartinatori care solicita
ajutor in procurarea alimentelor, se dispune asigurarea de catre DAS Santana si voluntari, asigurarea
cumparaturilor necesare.
Apelul poate ﬁ facut
la nr de telefon
0357100078,
0745383634
Art.5 Se va proceda la
dezinfectarea cu substanțe
ce au ca efect combaterea
Covid-19 ,a tuturor incintelor, sediilor primăriei,
gospodăriei
comunale,
poliției, asistență socială, dispensare, școli și
grădinițe, biserici, capele,

locuri de joaca.
Art.6 Se dispune
restricționarea accesului
in Primaria orasului Santana, iar o persoana desemnata de catre Primarul
orasului Santana va asigura indrumarea cetatenilor
catre
ghiseele/birourile
competente in solutionarea cererilor/problemelor,
cu resectarea limitarii numarului de persoane – o
persoana si un apartinator
intr-un birou si a distantei
minime recomandate..
Art.7 Se suspenda audientele asigurate de catre
Primar , Viceprimar si Secretar general UAT.
Acestea putand fi sesizate la nr de telefon
-0357100074, fax
0357100075- 0728042788
Primar – telefon
0728042780
Viceprimar - telefon
0728042779
Secretar general- telefon 0745608417
Art.8 Activitățile specifice Primăriei orașului
Sântana se desfășoară
după programul normal, putând fi contactați
atât telefonic, la nr. de
telefon 0357100074, fax
0357100075, cât și prin
e-mail la adresa contact@primariasantana.
ro, soluționându-vă astfel
orice solicitare, în limita
posibilităților.
Art.9 Prezenta Hotărâre se transmite către: CJSU
Arad, Primar orașul Sântana, Poliția Română din
orașul Sântana, agenților
economici din orașul Sântana, cetățenilor prin
afișare la sediu și pe pagina de internet a primăriei
orașului Sântana.
PREȘEDINTE
CLSU SÂNTANA,
PRIMAR,
Tomuța Daniel Sorin
SÂNTĂNEANUL
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În ciuda situației grave, viața trebuie să meargă înainte !
„Floricele din Sântana”
Dumincă 8 martie, Primăria Orașului Sântana,
a organizat spectacolul concurs ,,Floricele din
Sântana’’, ediţia a XIX -2020. Spectacolul a fost
dedicat ,,Zilei Internaţionale a femeii’’. O sală
arhiplină a apreciat prestaţia tuturor artiștilor și
artiștilor în devenire care au urcat pe șcenă. Spectacolul a fost prezentat de Lorena Dulhaz, care
în deschidere a adresat un frumos mesaj dedicat
femeii, care a ajuns la inimile tuturor doamnelor
din sală. Concurenţii au fost jurizaţi de membri specializați în domeniul cultural, după cum
urmează: profesor Paul Pașca, profesor Melania
Vuin, profesor Radu Vand, profesor Amalia Le- -la categoria de vârstă7-10 ani: Pașca Ana Maria briel -locul II, Fîșie Laviniu locul I.
ucuţa și inspector cultural Rozalia Pașca. Presta-la categoria de vârstă, 11-15 ani: Gencz Oana
-locul III, Ursu Antonia -locul II.
ţia artistică a concurenţilor a fost premiată după
și Braica Ionela locul III, Pașca Narcisa și Bîte
-la categoria instrumentiști: Pașca Narcis Gacum urmează :
Doriana -locul II, Pop Jasmin Guadalupe și Nagy
Roberta -locul I.
Trofeul concursului a fost câștigat de Ţîrle Karina. În spectacol au evoluat ansamblul Busuiocul din Sântana, alături de invitaţi dragi, precum
formaţia condusă de Paul Pașca cu interpreţii
Călin Orădan și Mihaela Boda si formaţia ,,Autentic’’, cu interpreţii Viorica și Radu Vand. Toţi
participanţii au primit diplome și flori. Primarul
Daniel Tomuţa a dat la finalul spectacolului câte
o floare fiecărei doamne și domnișoare prezente
la spectacol.
insp. cultură Rozalia Pașca

Activitate juridică la
Liceul Tehnologic
,,Stefan Hell” Sântana

În data de 03.03.2020 a avut loc la Liceul Tehnologic „Stefan Hell” din Sântana o inedită activitate juridică realizată în temeiul protocolului
de colaborare încheiat de Ministerul Educației
Naționale cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție. Activitatea a fost
susținută de doamna judecător Țărău Radvanski
Izabella - președinte al Judecătoriei ChișineuCriș, secondată de domnul subcomisar Popovici
Tiberiu, comandantul Poliției orașului Sântana
și Găluți Tudor, agent principal șef și polițist de

O nouă secție în cadrul
Clubului Sportiv
Unirea Sântana
Deoarece ne dorim ca, copii din Orașul Sântana
și satul aparținător Caporal Alexa să aibă cât mai
multe activități sportive chiar în orașul nostru,
Primăria Orașului Sântana împreună cu Clubul Sportiv Unirea Sântana, au înfințat o nouă
secție și anume secția de dans. Astfel sâmbătă, 07.03.2020 a avut loc selecția pentru secția de
dans din cadrul Clubului Sportiv Unirea Sântana.
La selecție au participat copi începând cu vârsta

virtual; d) fenomenul bullying în școală și societate; d) comportamente prosociale și antisociale;
e) aspecte de educație rutieră.
Au participat aproximativ 70 de elevi din clasele
VIII, X, XI și XII.
Mulțumim domnului director Mircea Căruntu
pentru sprijinul acordat în organizarea acestei
activități.
Prof. Geoldeș Ioan Veniamin
Responsabil - educația juridică
proximitate. Activitatea a fost gândită sub forma unei conferințe, cu expuneri generoase din
partea invitaților, urmate de dezbateri libere cu
întrebări și răspunsuri. Activitatea a fost una
reușită, discursurile invitațiilor având un impact
puternic asupra elevilor de gimanziu și liceu.
Aspectele abordate au fost multiple: a)
comunicarea în spațiul virtual; b) implicațiile și
provocările internetului; c) siguranța în mediul
de 4 ani, iar în urma selecției s-au înfințat până în
prezent două trupe de dans. Fiecare copil a avut
ocazia să își arate talentul în arta dansului, dar
și să învețe primii pași dintr-o coregrafie alături
de instructorul lor, Rusu Cătălin. Trupele de dans
sunt formate din tineri talentați, care cu siguranță
vor ajunge pe podium într-un timp foarte scurt.
Primăria Orașului Sântana și Clubul Sportiv
Unirea Sântana, îndeamnă toți tinerii spre sport
și mișcare.
Înscrierile se fac permanent, copii fiind așteptați
să ia parte la acest sport într-un număr cât mai
mare. Înscrierile se fac începând cu vârsta de 4
ani, pentru mai multe detalii puteți să sunați la
numărul de telefon: 0735222855
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