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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Dragi 
cetățeni,

  miercuri 
1 DECEMBRIE 
sărbătorim 

Ziua Națională
 a României

În acest context doresc să vă trans-
mit tuturor un călduros “La Mulţi 
Ani!” 

1 decembrie este o zi deosebită pen-
tru naţiunea română și toţi ar trebui 
să avem su� etele pline de sentimente 
de iubire. Este o zi sfântă a existen-
ţei noastre, ziua Marii Uniri, ziua în 
care am fost  “uniţi în cuget și-n sim-
ţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a de-

terminat pe înaintași să treacă peste 
orice obstacole și piedici ale vremu-
rilor și, în ciuda opreliștilor de tot 
felul, au reușit construirea României 
Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și 
rãmâne o pagină sublimã a isto-
riei. Mãreția ei stã în faptul cã 
desãvârșirea unitãții naționale nu 
este opera niciunui om politic, a ni-
ciunui guvern, a nici unui partid; 
este fapta istoricã a întregii națiuni 
române, realizatã dintr-un elan 
venit cu putere din strãfundurile 
conștiinței unitãții neamului, un 
elan controlat de fruntașii politici, 
pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã 
politicã remarcabilã spre țelul dorit.

Niciodată să nu ne renegăm obâr-
șia ci, dimpotrivă, să � m mândri că 
suntem români și că avem o ţară atât 
de frumoasă care se numește Româ-
nia. Să trăim în pace unii cu alții, 
să promovăm toleranța și iubirea 
față de semenii noștri, să respectăm 
drepturile și  libertățile � ecăruia, in-
diferent de etnia din care face parte, 
pentru a avea o Românie modernă și 
europeană.

La mulți ani România, 
 la mulți ani românilor 

de pretutindeni!
Primar, Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Noi proiecte de mare anvergură 
pentru Sântana

În ședința din 20 octombrie con-
silierii locali au aprobat cererea de 
fi nanțare pe care primăria orașului 
o va depune la guvern pentru extin-
derea pistei de biciclete și, mai ales, 
pentru construirea unui drum de oco-
lire a orașului prin partea de sud. 
Finanțarea ar urma să fi e asigurată 
prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”. Valoarea totală a 
investiției, conform devizului gene-
ral, este de peste 40 de milioane de 
lei,o sumă care depășește bugetul 
anual al orașului nostru.
Tot în cadrul aceleeași ședințe s-a 

aprobat și depunerea cererii pentru 

modernizarea infrastructurii rutiere 
pe străzile Muncii, Rodnei și M. Vi-
teazul, o investiție de 38.045.608 lei, 
precum și devizul general pentru rea-
bilitarea străzii Cloșca și amenajarea 
unui sens giratoriu la intersecția stră-
zilor Cloșca cu M Viteazul.
Sunt proiecte de mare anvergu-

ră care dacă vor primi fi nanțare vor 
aduce benefi cii extrem de importan-
te pentru orașul nostru, pe de o par-
te prin devierea unei părți însemna-
te din trafi cul rutier ce tranzitează 
orașul, iar pe de alta prin creșterea 
aspectului estetic și a confortului pe 
principalele străzi din oraș. 

Din activitatea Prest Com

Societatea de gospodărire comu-
nală a� ată sub autoritatea Consiliu-
lui Local Sântana a realizat în luna 
noiembrie  următoarele lucrări:

- Lucrări de reparații acoperiș la 
clădirea SVSU Sântana

- Lucrări de reparații acoperiș 
școala Gimnazială Sântana clădire 

Caporal Alexa.
- Lucrări de reparații trotuare la 

treceri pe strada Căprioarei, colț cu 
strada Rozelor.

- Întreținere spații verzi în centrul 
orașului și în toate parcurile orașului 
inclusiv parcul din Caporal Alexa.

Primăria Orașului Sântana

Medalie de aur câștigată în Turcia

Se spune că dacă îți dorești 
ceva cu adevărat, poți !!!

Trei sportivi ai secției Judo de la 
clubul mai sus amintit, însoțiți și 
coordonați de  sensei SEBASTIAN 
RUS, au pornit Duminică noaptea 
la ora 2:00 spre Turcia cu o mare 
dorință de  „a le lua turcilor aurul”.

După 13 ore petrecute pe drum, au 

ajuns la destinație și deși erau tare 
obosiți aveau aceași mare dorință, 
de a ocupa și de această dată prima 
treaptă a podiumului, fapt care ne 
arată încă odată că ei : 

„CHIAR ȘI ATUNCI CÂND NU 
MAI POT, TOT MAI POT UN PIC  
!!!   ȘI-AU DORIT, AU REUȘIT  !

DOUĂ DIN DOUĂ 
AUR OBȚINUT DE JUDOK A: 

MIRUNA COTU ȘI AMELIA PAVEN, 
PE PODIUMUL DIN TURCIA !!!

>>> pag.4
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Anul acesta, duminică, 7 noiem-
brie Biserica Ortodoxă din Caporal 

Alexa și-a sărbătorit hramul, 
pe Sf. Arh. Mihail și Gavril.

Este ziua când cerem ajutor, ne 
rugăm ocrotitorilor Parohiei, a 
localității dar este și un bun prilej de 

a ne cinsti înaintașii.  Astfel, după Sf. 
Liturghie s-a o� ciat Parastas pentru 
toți slujitorii,  cititorii,  binefăcătorii 
și miluitorii bisericii noastre.

 Potrivit rânduielii de hram, a ur-
mat procesiunea în jurul bisericii, cu 
opririle la cele patru laturi ale sfân-

tului locaș. Din sobor au făcut parte 
preoții Alexandru Botea, Gabriel Ma-
ris, Ioan Crainic,  Nicolae Rădulescu, 
Adrian Crainic și Liviu Pam� loiu. 
Răspunsurile liturgice au fost date 
de corul bisericii din Caporal Alexa 
condus de dl. prof. Pavel Grecu. 

 La acest ceas de sărbătoare, în mij-
locul credincioșilor a fost prezent și 
dl. Daniel Tomuta, primarul orașului 
Sântana, la invitația parohiei. 

   Programul praznicului s-a încheiat 
cu o frumoasă agapă, în fața bisericii,  
cu respectarea tuturor normelor sa-
nitare în vigoare. 

Preotul paroh, Liviu Pam� loiu le 
mulțumește tuturor pentru prezență 
și implicare rugând pe Sf. Arh. Mi-
hail și Gavriil, să  ne păzească pe toți 
de tot răul.

Preot Liviu Pam� loiu

H r a m u l  B i s e r i c i i  O r t o d o x e
 d i n  C a p o r a l  A l e x a

V a c c i n a r e a  e s t e  s i n g u r a 
soluție pentru a vă protej a

Credeți sau nu credeți în Covid, vă 
puteți îmbolnăvi!

 Imaginile de mai sus au fost rea-
lizate la Spitalul Județean Arad. În 
� ecare zi sunt zeci de ambu-lanțe 
a� ate în așteptare în curtea sptalu-
lui județean, cu pacienți care acuză 
simptome de Covid. 

Majoritatea sunt nevaccinați.  
Situația este disperată. Ferească 

Dumnezeu să vă îmbolnăviți, � indcă 
nu mai sunt locuri în spital !

Apelăm încă o dată la dumnea-
voastră să vă protejați sănătatea, să îi 
protejați pe cei care vă sunt dragi și să 
pro� tați de vaccinarea gratuită! 

În cazul în care aveți simptome spe-
ci� ce bolii, anunțati imediat medicul 
de familie, nu așteptați ca starea să se 
agraveze! 

În � ecare zi sunt alți arădeni care 
au decedat și sunt înregistrate sute de 
cazuri noi, de la o zi la alta la nivelul 
județului Arad

MERGEȚI LA VACCINARE !
AVEM LA SÂNTANA 

UN CENTRU DE VACCINARE 
CU SERUL MODERNA !

Primăria Orașului Sântana

C.A.R. STRAJA
 VINE CU OFERTE

 DE NEREFUZAT
Vei putea accesa Primul Împrumut 

cu DOBÂNDĂ SPECIALĂ
Devenind Membru C.A.R. vei pu-

tea bene� cia de o gamă diversi� cată 
de împrumuturi cu dobânzi atracti-
ve cu  giranţi și fără giranţi!

Ajutor în caz de deces pentru mem-
brul CAR și extins,  pentru membrii 
familiei;

Oferim ajutoare social umanitare 
la evenimentele din viața membru-
lui: căsătorie, naștere copil, majorat, 
nunta de aur/argint și la intervenţii 
chirurgicale;

Dobânzi atractive, neimpozitabile 
și acordate anual, pentru fondul so-
cial depus la CAR!

Tot aici veți avea posibilitatea con-
stituirii de economii pentru mem-
brii minori!

Acordăm împrumuturi și membri-
lor pensionari cu pensie de minim 
800 lei!

Pentru detalii vă așteptăm în Su-
cursala Sântana, str.Muncii, nr.75

Ne puteți  contacta 
la numerele de telefon:

Mobil  -0747 468 7 7 1
 Fix -0357 434 425
www.carstraja.ro

Având în vedere 
că pe data de 6 decembrie este 
sărbătoarea Sfântului Nicolae, 

urăm tuturor cetățenilor
 care serbează 

cu această ocazie onomastica   
Multă Sănătate 

și un sincer și călduros
 La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

Sărbătorile 
lunii

 6 decembrie
Sfântul Nicolae
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P r e m i i  p e n t r u  c u l t u r ă
„Cunoașteți opera lui Doinaș
Devenind o frumoasă tradiție, ca în � eca-

re an în luna noiembrie în cadrul Bibliotecii 
Orășenești ,,Ștefan Aug.Doinaș” să aducem 
un omagiu marelui poet născut pe melea-
guri  sântanene, deșfășurând concursul 
,,Cunoașteți opera lui Doinaș” –secțiunea 
,,Cea mai  frumoasă recitare” din opera po-
etului. 

 Ediția a VI-a a concursului ,,Cunoașteți 
opera lui Doinaș”din acest an, organizat cu  
sprijinul Primăria Orașului Sântana care a 
oferit atât concurenților cât și dascălilor pre-
mii, pe  aceasta cale mulțumim domnului 
primar Daniel Tomuța, pentru implicarea 
sa în realizarea  acestui eveniment, deoarece 
s-a deșfășurat în condițiile actualei pandemi 
de coronavirus, deșfășurându-se în mediul 
online. 

 Acest eveniment a fost așteptat cu mare 
interes, atât de către elevii participanți cât 
și de  profesori acestora care i-au îndrumat 
cu dăruire, dar și întâlnirea cu remarcabila 
doamna Alina  Ledeanu, presedinta juriului 
care ne-a onorat și încântat de � ecare dată, 
povestind întămplări  inedite din viața si 
opera poetului. O altă prezență deosebită, 
sensibilă a fost doamna Lucia  Bibarț bi-
bliotecară, poetă de la Biblioteca Județeană 
A.D.Xenopol Arad, tot membră a juriului, 
care a fost încântată de prezența unui număr 
atât de numeros de elevii, de interpretarea  
acestora. 

 Felicit încă odată, elevii cât și îndrumătorii 
acestora, care  promovează  și pune în  va-
loare opera lui Ștefan Aug.Doinaș. 

Premiul I 
 Blîndu Mara -Clubul Copiilor Sântana 

prof .coord. Blîndu Diana 
Todoruț Cătălin -Liceul Tehnologic ,,Ștefan 

Hell” prof. coord. Belei Camelia  
Maxim Denisa Lorena- Liceul Tehnologic 

,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei  Camelia 
 Popa Denisa -Liceul Tehnologic ,,Ștefan 

Hell” prof. coord. Tudor Ana Valeria 
Premiul II

 Borza Silvia -Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof. coord  
Adina Lipovan 

 Coanda Ruby -Școala Gimnazială ,Ștefan 
Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof. coord  
Adina Lipovan 

 Hoza Aritina Cristina -Școala Gimnazială 
Sântana prof. coord. Creț Daniela  Moldo-
van Mariș Romiana - Clubul Copiilor Sân-
tana prof. coord. Blîndu Diana 

 Slavita Oana Larisa- Liceul Tehnolo-
gic ,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei Came-
lia  Candale Ana Maria -Liceul Tehnologic 
,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei Camelia  

Ușvat Andrei- Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” prof. coord.Belei Camelia  

 Cotu Damaris Simona și Cotu Ruben Li-

ceul Tehnologic ,,Ștefan Hell” prof. coord. 
Belei Camelia 

 Mihai Ramona Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” prof. coord. Belei Camelia

 PREMIUL III 
 Drăgan Razvan - Școala Gimnazială Sân-

tana prof. coord. Toma Mihaela 
 Gavriloaie Bianca- Școala Gimnazială 

Sântana prof. coord. Toma Mihaela  
 Hell Gerhard - Liceul Tehnologic ,,Ștefan 

Hell” prof. coord. Belei Camelia  
Rădac Ioana Elena- Liceul Tehnologic 

,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei Camelia  
Slavita Andrei Vasile- Liceul Tehnologic 

,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei Camelia 
 Sârb Andrada Luciana- Liceul Tehnologic 

,,Ștefan Hell” prof. coord. Belei  Camelia 
 Cotu Ruben - Liceul Tehnologic ,,Ștefan 

Hell” prof. coord. Belei Camelia  
Mic Olivia -Școala Gimnazială ,,Ștefan 

Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof. coord  
Adina Lipovan 

 Budișan Jessica -Școala Gimnazială 
,,Ștefan Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof.
coord  Adina Lipovan 

 Rus Elena -Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof. coord 
Adina  Lipovan 

 Raț Robert-Școala Gimnazială ,,Ștefan 
Aug.Doinaș” Caporal Alexa  prof. coord 
Adina  Lipovan 

MENȚIUNE 
 Corbei Ionela-Școala Gimnazială ,,Ștefan 

Aug.Doinaș” Caporal Alexa prof. coord  
Adina Lipovan 

 Leach Sarași Incze Iasmina-Școala Gim-
nazială ,,Ștefan Aug.Doinaș” Caporal Alexa 
prof. coord Adina Lipovan 

 Ghilea Iosana Maria- Clubul Copiilor Sân-
tana prof. coord. Blîndu Diana  

Miu Sorin - Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” prof. coord. Belei Camelia 

 Trif Laurențiu- Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” prof. coord. Belei Camelia 

 Hoza Marian- Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” prof. coord. Belei Camelia 

Inspector de specialitate
 Morgos Marinela

P r e c i z ă r i 
p r i v i n d  c i r c u l a ț i a 

b i c i c l e t e l o r
Pentru bicicliști:

Art.41 
(3) Daca un drum este prevazut cu o pista pentru biciclete, 

bicicletele si trotinetele electrice vor �  conduse numai pe pista 
respectiva. În lipsa acestei piste, circulatia trotinetelor elec-
trice este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza 
maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h.

Art.70
 (3) Bicicletele care circula pe drumurile publice trebuie sa 

� e echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive re� ecto-
rizant-� uorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp 
de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de func-
tionare. 

(Codul Rutier 2021. OG 195/2002, actualizat 2021)
Art.160
(1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe 

drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru bici-

clete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute 
la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se 
interzice circulația altor participanți la tra� c pe pista pentru 
biciclete.

Art. 161
(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă 

electrică, după caz:
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea 

sunt amenajate piste pentru biciclete;
m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate 

pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă 
electrică, după caz;

Art. 167
(1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:
g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semna-

lizate corespunzator.
(Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 actuali-

zată)  
Pentru conducătorii auto:

Art. 118
(2)Pentru asigurarea distanței laterale de siguranță, la depășirea 

unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de au-
tovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roți, 
realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longi-
tudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a 
benzilor  celași sens, cu cel puțin jumătate din lățimea autove-
hiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare 
de 50 km/h, sau cel puțin prin încălcarea acestor marcaje atunci 
când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h.

Articolul 135
Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de 

trecere și în următoarele situații:
f) când se pune în mișcare sau la pătrunderea pe drumul pu-

blic venind de pe o proprietate alăturată acestuia față de vehi-
culul care circulă pe drumul public, indiferent de direcția de 
deplasare;

g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta și 
se intersectează cu un conducător de bicicletă sau trotinetă 
electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată 
ca atare;

(Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 actua-
lizată)  

Primăria Orașului Sântana
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Medalie de aur câștigată în Turcia

 
Fetele noastre de AUR :

 PAVEN AMELIA 
 și MIRUNA COTU,

 sub atenta supraveghere
 și coordonare a

 antrenorului SEBASTIAN RUS, 
au urcat din nou pe prima treaptă a 
podiumului, făcând cunoscut numele 
clubului dar și al orașului SÂNTANA 
chiar și  în Turcia!

Chiar dacă nu a reușit să urce pe po-
dium și cel de-al treilea judoka Ga-
man Raul, noi suntem mândrii de el, 
știm că dacă ar �  avut șansa să aibă 
mai multe meciuri, (să nu � e eliminat  
după primul meci pe care din păcate 
l-a pierdut) ar �  dat totul, pentru a 
urca pe podium , dar e bineștiut că în 
sport la fel ca și în viață mai și pier-
dem, dar sunt sigură că din această 
înfrângere el a învățat mai mult decât 
dintr-o victorie și va demonstra asta 
la următoarele competiții sportive , 
la fel cum ne-a demonstrat într-un 
timp destul de scurt dinaintea acestei 
competiții, că poate elimina 15 kg, 
pentru a intra la categoria dorită .

Si pentru că acești copii știu că 
drumul până la podium e destul de 
greu și necesită multă muncă, după 
cele două zile de competiție, nu s-au 
relaxat, nici nu s-au distrat ( cum 
era � resc, după victoria obținută ) 
ci au început munca, într-un sta-
giu de pregătire, alături de sportivii 

din alte țări, cu care timp de două 
zile, au făcut schimb de experiență, 
abia apoi au pornit spre casă, unde 
au fost așteptați cu mult dor si mare 
drag de familii !!!

Bucuria și mândria sunt foarte mari 
când „micii judoka „obțin rezulta-
tele dorite , dar e bineștiut că munca 
și sacri� ciul lor și a antrenorului Se-
bastian Rus, nu ar �  posibile pentru 
obținerea acestor rezultate deosebite 
fără susținere � nanciară, de aceea ca 
președinte al secției Judo doresc să le 
mulțumesc și pe această cale celor care 
îi susțin în performanță și fără  de care, 
ei judoka nu ar �  ajuns aici: părinților,  
Consiliului de Administrație al CS 
Unirea Sântana, Consiliului Lo-
cal,  Domnului Primar Daniel Sorin 
Tomuța , Sponsorilor și nu in ultimul 
rând Domnului Vicepreședinte al CJ 
ARAD, Bulbuc Ionel, (care deși nu ne 
știa prea bine echipa, a crezut în noi și 
s-a alăturat susținătorilor „micilor ju-
doka” ) și in același timp le promit atât 
lor, cât și vouă, celor care ne susțineți 
, încurajați și felicitați mereu, că vom 
aduce mândrie orașului Sântana, și de 
acum înainte !!!

       În încheiere doresc să le trans-
mit, „MICILOR JUDOKA „  că  
„puterea imi vine de la ei”, și le pro-
mit că voi �  întotdeauna alături de 
ei, pentru a-i susține și motiva.

Inspector Club Sportiv 
Unirea Sântana – Giurgiu Angela

DOUĂ DIN DOUĂ 
AUR OBȚINUT DE JUDOK A: 

MIRUNA COTU ȘI AMELIA PAVEN, 
PE PODIUMUL DIN TURCIA !!!

Campionii Judoka au fost premiați 
de către Primărie și Clubul Sportiv

În data de 05.11.2021, campionii 
orașului nostru au fost premiați pen-
tru munca depusă la Campionatul 
Național de Judo 2021. În semn de 
recunoștință și apreciere, acestora li 
sa oferit o diplomă de merit și o sumă 
de bani din partea Primăriei și a Clu-
bului Sportiv. Premierea a fost făcută 
de către domnul primar, Daniel Sorin 
Tomuța, viceprimarul Dinorel Mus-
ca și inspectorul Club Sportiv Unirea 
Sântana - Angela Giurgiu.

Cu acest prilej dorim să ii felicitam 
încă odată pe Tuduce Ana-Maria, Pa-
ven Amelia, Cotu Anamaria Miruna , 
care au obținut locul II și Bîte Robert, 
care a obținut locul III,  și bineînțeles 

și pe antrenorul Rus Sebastian, fără de 
care aceste rezultate nu ar �  fost po-
sibile.

Primăria Orașului Sântana

CS „Unirea Sântana”
la ora bilanțului anului 2021

Sezonul 2021-2022 a debutat atât 
pentru echipa de seniori angrenată 
în Campionatul Județean Liga IV cât 
și pentru cele 3 grupe de copii și ju-
niori. În  campionatele organizate de 
Asociația Județeană de Fotbal Arad 
sunt angrenate în acest sezon 3 grupe  
de juniori :

  Juniorii ,,A1,,-antrenor Drida Adri-
an 

  Juniorii ,,D,,-antrenor Bodea Clau-
diu 

 Juniorii ,,E,,-antrenor Olteanu Ro-
berto  

Pe lânga aceste grupe  mai sunt   ju-
niorii ,,F1,,și ,,F2,, - antrenor Stanciu 
Vlăduț (juniori care nu au competiție 
o� cială).

  Odată cu începerea sezonului echi-
pa de seniori are  un parcurs sinuos, 

cu urcușuri și coborâșuri, cu meciuri 
bune și mai puțin bune. Debutul de 
sezon îl facem în deplasarea de la 
Șimand unde câștigăm în extremis cu 
2-1 iar în etapa 2 primim vizita echi-
pei  din Zăbrani de care am reușit să 
trecem grație a 2 execuții din lovitură 
liberă. Etapa a III-a a adus și prime-
le puncte pierdute în deplasarea de 
la Vladimirescu. Se pare că această 
înfrângere a turnat plumb în ghetele 
jucătorilor noștrii care pierd consecu-
tiv încă 3 jocuri (acasă cu Pâncota, de-
plasarea de la Felnac și acasă cu Beliu) 
ajungând pe un rușinos loc 7 dupa 6 
etape.

  Deblocarea echipei se pare că a avut 
loc la Păuliș unde am câștigat, iar în 
următoarea etapa întâlneam liderul 
ACS ACB Ineu, care avea maxim de 
puncte. Un joc bun, sigur au dus la un 
rezultat foarte bun CS Unirea Sânta-
na-ACS ACB Ineu 2-0. Ultima etapă a 
turului ne duce la Socodor unde gaz-
dele ne aplică o corecție la un scor de 
neprezentare. Conform calendarului 
AJF Arad campionatul Liga IV a pro-
gramat în această toamnă încă 5 etape  
din retur. Debutul returului acasă cu 
Șoimii Șimand de care trecem cu 3-1, 
după care începe seria de jocuri bune 
cu victorii la Zăbrani 2-1, victorie 
acasă cu CS Glogovăț 2-1 și victorie la 
Pâncota 2-0.

>>> pag.1
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  SÂNTĂNEANUL 

CS „Unirea Sântana”
la ora bilanțului anului 2021

  Ca urmare a aces-
tor rezultate echipa noastră reintră 
în obiectiv (locul 1-4) clasându-ne 
pe locul 4 la o distanță de 6 puncte 
față de echipe de pe locul 5. Urmea-
ză ultima etapa din acest an, acasă cu 
Victoria Felnac, meci pe care dacă îl 
câștigăm ne asigură o liniște uriașă în 
pregătirea sezonului de primavară.

  La nivel de copii și juniori s-au 
desfășurat competiții la toate catego-
riile de vârstă  mai puțin juniorii F1 și 
F2. Echipa juniorilor mari a obținut 
4 victorii și 2 înfrângeri clasându-se 
pe locul 3 la distanță mică de punc-
te. Celălalte categorii de copii au avut 
parcursuri frumoase  doar că rezulta-
tele necontând, neexistând un clasa-
ment al echipelor.

 Ca și organizare, clubul nostru s-a 
preocupat de situația tuturor jucă-
torilor și stafurilor, neexistând  pro-
bleme deosebite (având ân vedere 

situația epidemiologică existentă), 
având doar răzleț câte un caz, fără 
infectări în grup. S-au efectuat testări 
săptămânale atât la echipa de seniori 
cât și la jucătorii peste 18 ani de la 
echipa de juniori A1.

Ca și un plus am evidenția revenirea 
după accidentări de durată a  jucă-
torilor Ionuț Ianc și Vlăduț Stanciu, 
care au adus un plus de calitate și 
consistență în exprimarea echipei. De 
altfel cei 2 au și marcat în victoria de 
la Zăbrani, iar Vlăduț Stanciu a mar-
cat în ultimele 4 etape în care a jucat.

Urmează ultimul meci al sezonu-
lui, acasă cu Victoria Felnac, după 
care echipa va mai avea o săptămână 
de antrenament urmând a intra în 
vacanța de iarnă.

Puia Cătălin 
– manager secția fotbal 

Echipa „Sântana 2016”
și „Viitorul Caporal Alexa”

au intrat în pauza competițională
După lunga pauză generată de pan-

demia COVID, în vara acestui an s-a 
redeschis campionatul județean de 
fotbal.

Derularea campionatului a readus cu 
el nu doar bucuriile, dar și emoțiile, 
căci echipele noastre de fotbal au lup-
tat pentru � ecare punct pus în joc.

Pe teren au reînceput luptele aprige, 
în timp ce tribunele s-au reanimat de 
spectatorii veniți să susțină echipele, 
dar mai ales să trăiască „fenomenul” 
alături de jucători și stafurile tehnice .

Orașul Sântana s-a prezentat 
în acest tur de campionat

 cu 3 echipe,-
 singurul oraș care a reușit 

această performanță sportivă!
 Toată lumea a redevenit una cu 

echipele, scandările au reînceput a 
se face auzite, galeriile au revenit la 
viață.  

S-a trăit din nou la cote maxime, 
sportul rege s-a reîntors acolo unde-i 
este locul: pe arenele din Sântana și 
Caporal Alexa.

Ne îndreptăm privirea în acest nu-
măr al publicației locale asupra echi-
pelor noastre, echipe cu tradiție  și 

care mereu au avut lângă ele, atât 
administrația locală, cât și oameni 
inimoși care au ajutat să se păstre-
ze tradiția de a promova fenomenul 
sportiv, lucru știut de toată lumea.

„Viitorul Caporal Alexa”
Evoluează în liga a V-a seria B și a 

încheiat turul campionatului pe locul 
VII, cu un cumul de 13 pucte !

„Sântana 2016”
Evoluează în liga a VI-a seria B și 

după încheierea turului se situează pe 
poziția a IX-a, cu 7 puncte adunate.

Urăm echipelor
Multă Sănătate 

și o pauză competițională 
liniștită.

Colectarea materialelor textile

Pentru că am primit nenumărate 
întrebări despre perioada de colecta-
re a textilelor, vă informăm că aceas-
ta campanie se desfășoară pe o peri-

oadă nedeterminată.
Așadar, persoanele care doresc să 

predea materiale textile (îmbrăcă-
minte și încălțăminte, lenjerie de 
pat, fețe de masă, pături, jucării din 
material textil), încă o pot face la se-
diul Primăriei Sântana, str. Muncii, 
nr.120A, de luni până joi între orele 
08:00 - 16:00 și vineri în intervalul 
orar 08:00 - 14:00.

Informații 
suplimentare 

la numărul de telefon 
0733/037.830 

- Blidar Laurențiu. -
Primăria Orașului Sântana

Prima preluare 
a materialelor 

textile
Joi, 18.11.2021, a fost  predată pri-

ma cantitate de textile colectate!  
În trei săptămâni de la debutul cam-

paniei, datorită oamenilor responsa-
bili, am reușit să colectăm 1.537 de 
kg de textile care vor primi a doua 
șansă, acestea urmând să �  donate 
sau reciclate.

Persoanele care doresc să predea 
materiale textile (îmbrăcăminte și 
încălțăminte, lenjerie de pat, fețe de 
masă, pături, jucării din material tex-

til), încă o pot face la sediul Primăriei 
Sântana, str. Muncii, nr.120A, de luni 
până joi între orele 08:00 - 16:00 și vi-
neri în intervalul orar 08:00 - 14:00.

Primăria Orașului Sântana

Curățenia de toamnă nu mai 
implică arderea frunzelor !

Un efort comun și o bună colabora-
re între primărie și cetățeni au dus la 
înlăturarea unui obicei vechi de sute 
de ani: arderea frunzelor. Nu de tot, 
dar direcția este de� nitiv luată. Până 
nu demult oamenii aveau doar două 
alternative principale pentru a scăpa 
de frunzele din gospodărie, sau le 
dădeau foc sau le încorporau în pă-
mântul din grădină odată cu săpătu-
ra de toamnă. De câțiva ani însă, prin 
implicarea primăriei în transportul 
deșeurilor vegetale de la cetățeni, s-a 
renunțat treptat la obiceiul fumegării 
frunzelor la stradă. Un ajutor în plus 
îl avem și în tomberonul maro, prin 
care săptămânal ne putem descoto-
rosi de diversele deșeuri biodegrada-
bile.

Este un pas înainte pentru sănătatea 
noastră, pentru că datorită umidității 
care este de obicei cuprinsă în frun-
ze, acestea tind să ardă lent și astfel să 
genereze cantități mari de particule 
în aer - particule � ne de praf, funin-
gine și alte materiale solide care pot 
provoca discomfort și probleme res-
piratorii.

Fumul de frunze conține substanțe 

chimice periculoase, cum ar �  mo-
noxidul de carbon, care odată inspi-
rat se leagă de hemoglobina din sân-
ge și reduce cantitatea de oxigen care 
pleacă din plămâni în organism. Alte 
substanțe chimice nocive prezen-
te frecvent în fumul de frunze sunt 
compușii organici volatili, hidrocar-
burile aromatice și o cantitate varia-
bilă de spori de mucegai. Toate aces-
tea irită ochii, nasul și gâtul adulților 
sănătoși, dar pot provoca mai mult 
rău copiilor mici, persoanelor în vâr-
stă și persoanelor cu astm sau alte 
afecțiuni pulmonare sau cardiace. 
Tocmai de aceea mulțumim celor 
care înțeleg aceste lucruri și ne ajută 
în păstrarea unui mediu mai sănătos 
pentru sănătatea noastră. 

Primăria Orașului Sântana

>>> pag.4
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Căsătoriile lunii OCTOMBRIE 
2021

TODEA DANIEL – FLORIN și  C ARCULEA CRINA
C ĂBULEA MIHAI – TRAIAN și   MOJIC CRINA – ALEXANDRA

GAUDI MIHAI – C ALSON și  C ĂLIN MARIANA
DOBRA PENTRU – DRAGOMIR  și  PAȘC A ANC A – JULIETA
BUDRALĂ GHEORGHE și   BEBEȘELEA IULIANA – DANIELA

PIROC ADRIAN și  CUZMAN RALUC A – NELI 
COPIL SERGIU – SEBASTIAN și  DINESCU IOANA – LORENA 

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

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

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

Primar, Daniel Tomuța

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 alimen-
tarea 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

ILICA IOAN 
POPESCU MIHAI 

FERICEAN MARIA
CIGHIREAN VIOREL

MATEȘ NICOLAIE

NEAG PAVEL
BĂLAJ VALERIA

DOROȚ ROZALIA
SLEV GHEORGHE 

DUMEA CRĂCIUN 
RĂUȚ IOAN 

MĂRCUȘ IUSTIN
NICULA VIORICA 

COMEMORĂRI

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

D e s p r e  a j u t o a r e l e  d e  î n c ă l z i r e
Stimați cetățeni, dorim să vă aducem la 

cunoștiință că dosarele pentru ajutorul de 
încălzire se pot depune până în data de 20 
decembrie 2021

ANUNȚ
privind acordarea ajutorului pentru încăl-

zirea locuinţei cu energie termică furnizată 
în sistem centralizat, gaze naturale, energie 
electrică sau lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri și a suplimentului  pentru energie

SEZONUL RECE 01 noiembrie 2021 – 31 
martie 2022

        Potrivit Legii nr.226 /2021 privind sta-
bilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie și a nor-
melor metodologice de aplicare aprobate prin 
HGR nr. 1073/2021, bene� ciază  de ajutoare 
de încalzire a locuinței pe perioada sezonu-
lui rece pentru acoperirea integrală sau după 
caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzi-
rea locuinței, precum și de supliment pentru 
energie pe tot parcursul anului, consumatorii 
vulnerabili care îndeplinesc condițiile.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acor-
dă pentru un singur sistem utilizat pentru în-
călzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, 
declarat de persoana singură, respectiv de un 
membru al familiei care are capacitate depli-
nă de exercițiu al drepturilor civile, care de-
vine titularul ajutorului. De asemenea ajuto-
rul pentru încălzire se acordă numai pentru o 
singură locuință, respectiv pentru locuința de 
domiciliu, sau după caz, de reședință.

          Ajutoarele prevăzute se acordă pe bază 
de cerere și declaraţie pe propria răspunde-
re însoțită obligatoriu de documente justi� -
cative privind componența familiei, venitu-
rile realizate de membrii acesteia precum și 
acte doveditoare privind locuința sau bunuri-

le deținute de aceștia. În cererea și declaraţia 
pe propria răspundere solicitantul ajutoru-
lui pentru încălzire și al suplimentului pentru 
energie are obligaţia de a menţiona compo-
nenţa familiei, veniturile realizate, elementele 
de identi� care a furnizorului, codul de client 
și locul de consum, bunurile a� ate în proprie-
tate, închiriere, concesiune, comodat sau altă 
formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor 
ce conduc la excluderea acordării ajutorului 
pentru încălzire.

Dosarele pentru ajutoarul de încălzire și  
suplimentul pentru energie se pot depune 
la sediul Direcției de Asistență Socială în 
perioada 01-20 decembrie respectând pro-
gramul cu publicul:

Luni    12:00-16:00
Marți    8:00-12:00

Miercuri     12:00-16:00
Joi     8:00-12:00

Vineri     8:00-11:00
       Venitul mediu net lunar până la care se 

acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 
lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, 
în cazul persoanei singure.

       Pentru mai multe informații vă puteți 
adresa Direcției de Asistență Socială clădire 
situată pe  strada Mihai Viteazu, nr.24 sau le 
puteți obține de pe site-ul Primăriei Orașului  
Sântana sau de pe facebook-ul primăriei.

 Direcția de Asistență Socială

Î n  a t e n ț i a  c e t ă ț e n i l o r
Stimaţi cetăţeni
Anotimpul rece aduce cu sine, pe lângă 

scăderea temperaturii, o serie de situaţii care 
presupun asumarea unor măsuri, pentru 
siguranța dumneavoastră și a celor din jur.

    Aceste simple măsuri trebuie întreprinse 
după cum urmează:

• Verifi caţi sobele, centralele termice și co-
șurile de evacuare a fumului și gazelor � er-
binţi, pentru a preveni eventualele incidente 
cauzate de defecţiuni tehnice și evitarea in-
halării de fum și gaze toxice;

• Utilizaţi mijloacele de încălzire fără de-
fecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea 
locuinţelor;

• Nu suprasolicitaţi sobele, mijloacele de 
încălzire și instalaţia electrică din locuinţa 
dumneavoastră sau de la locul de muncă;

• Economisiţi combustibilul pentru încăl-
zit, dacă este necesar, menţinând temperatu-
ra mai redusă decât în mod normal; închideţi 
temporar alimentarea cu căldură în anumite 
camere din locuinţa dumneavoastră;

• Amplasaţi mijloacele de încălzire departe 
de materialele combustibile;

• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra tro-
tuarelor pietonale;

• Protejaţi de ger persoanele vârstnice, co-
pii, femeile gravide și pe cei cu probleme de 
sănătate din anturajul dumneavoastră;

• Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la 
persoanele fără adăpost pe care le întâlniţi 
sau despre care aveţi cunoștinţă:

• Evitaţi pornirea la drum pe timp de vis-
col și/sau ninsoare puternică; dacă totuși de-
plasarea este necesară, informaţi-vă dacă pe 
traseul ales nu sunt drumuri blocate;

• Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al 
autoturismului dumneavoastră funcţionea-
ză e� cient;

• Echipaţi-vă corespunzător autovehiculul 
pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anve-
lope speci� ce sezonului rece, lanţuri antide-
rapante, lopată, săculeţ cu nisip);

• În cazul producerii unei situaţii de urgen-
ţă apelaţi la numărul de telefon  0357 100 
076 sau serviciul de urgenţă 112

Cu deosebită consideraţie,
Șef S.V.S.U.

Vuiciu Alexandru-Raoul
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  SÂNTĂNEANUL 

D i n  a c t i v i t a t e a
 C o n s i l i u l u i  L o c a l  S â n t a n a

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întru-
nit în ședință extraordinară cu convocare de 
îndată în data de 08.10.2021, având pe ordi-
nea de zi următoarele:

1.  Proiect de hotârâre privind aprobarea continuității program-
ului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii 
și elevii de la școala gimnazială Sântana, în cadrul programului 
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrun-
it în ședință extraordinară cu convocare de 
îndată în data de 19.10.2021, având pe ordin-
ea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind recti� carea bugetului local al  
Oraşului Sântana pentru anul 2021 - inițiator Tomuța Daniel-
Sorin,  comisia 1

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a 
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii „Rea-
bilitare şi modernizare şcoala generală Sfânta Ana, corp str. Mun-
cii nr. 56, Oraş Sântana, Judeţul Arad „ - inițiator Tomuța Daniel-
Sorin,  comisia 1

3. Proiect de hotărâre privind co� nanțarea obiectivului de in-
vestitii “Reabilitare si modernizare scoala generala Sfânta Ana, 
corp str. Muncii nr. 56, Oras Sântana, Judetul Arad” - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de � nanțare 
şi a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a proiectului priv-
ind obiectivul “Modernizare infrastructură rutieră şi pietonală 
zone centrale (străzile Muncii, Rodnei şi Mihai Viteazul) în Oraşul 
Sântana” - inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de � nantare 
şi a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a proiectului priv-
ind obiectivul “Cresterea mobilităţii urbane în oraşul Sântana 
prin extinderea retelei de piste de biciclete şi construirea cori-
dorului integrat de mobilitate în zona de sud a oraşului, compo-
nenta „drum varianta ocolire sud oraş Sântana” - inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin,  comisia 1

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a in-
dicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii „Reabili-
tare strada Cloșca și amenajare sens giratoriu intersectie strada 
Cloșca cu strada Mihai Viteazul Oraș Sântana „- inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin,  comisia 1

7. Proiect de hotârâre privind aprobarea devizului general 
rest de executat al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi mod-
ernizare şcoala generală Sfânta Ana, corp str. Muncii nr.56, Oraş 
Sântana, Judeţul Arad „-inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de � nantare 
şi a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a proiectului priv-
ind obiectivul “Extidere reţea de alimentare cu apă în Oraş Sân-
tana sat Caporal Alexa judeţul Arad” - inițiator Tomuța Daniel-
Sorin,  comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrun-
it în ședință extraordinară cu convocare de 
îndată în data de 22.10.2021, având pe ordin-
ea de zi următoarele:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale pen-
tru prelungirea contractelor de concesiune NR.1/01.11.2006, NR. 
2/01.11.2006, NR. 3/01.11.2006 și NR. 4/01.11.2006 a spațiilor 
din Sântana înscrise în CF nr.303635-c1-u4, CF nr. 303635-c1-u23 
și CF nr. 303635-c1-u12, Sântana, str. Muncii, nr. 53A - inițiator 
Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractelor de conc-

esiune cadru pentru imobilul situat în orașul Sântana, str. Mun-
cii, nr.73 ap 2 înscris în CF nr. 303941-c1-u2 și imobilul situat în 
orașul Sântana, str. Muncii, nr.73, ap.3 înscris în CF nr. 303941-
c1-u3 Sântana- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

3. Proiect de hotărâre  privind repartizarea imobilului situat în 
Orașul Sântana, str.1 Decembrie, nr.2 evidențiat în CF nr. 316313 
Sântana, nr.Top. 316313- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 
2 și 3

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a imobilului teren intravilan din Sântana, evidențiat în 
CF316813 Sântana, nr.Top 316813 având suprafața de 2.840 mp- 
inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a  terenului situ-
at în Orașul Sântana, str. Ghioceilor, nr.6, evidențiat în CF 312461, 
nr. Top. 312461 în suprafață de 440 mp - inițiator Tomuța Daniel-
Sorin,  comisia 1

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică 
a imobilului situat în oraș Sântana, judetul Arad, evidențiat în 
CF nr. 300116, nr. Cad/Top 950-951/3, 950-951/2 Comlăuș, în 
suprafață de 5.000 mp- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,  comisia 1

7. Proiect de hotărâre privind modi� carea hotărârii consiliului 
local nr.79 din 19.05.2020 privind aprobarea ,,Regulamentului 
privind acordarea diplomei de � delitate și a premiilor pentru cu-
plurile care aniverseaza 50 de ani de căsătorie” - inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin,  comisia 2

8. Proiect de hotărâre privind modi� carea ART.4 din hotărârea 
consiliului local NR.65 din 16.04.2019 privind aprobarea nomen-
clatorului stradal la nivelul U.A.T. Oraș Sântana- inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin,  comisia 1

9. Proiect de hotârâre privind recti� carea bugetului local al 
Oraşului Sântana pentru anul 2021- inițiator Tomuța Daniel-
Sorin,  comisia 1

10.DIVERSE
Suplimentare ordine de zi
1. Proiect de hotârâre privind mandatarea asociației de dez-

voltare intercomunitară de transport public Arad în vederea 
atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de per-
soane, pe raza administrativ-teritorială a asociației de dezvoltare 
intercomunitară de transport public Arad, avizarea caietului de 
sarcini și regulamentului serviciului public de transport persoane 
în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară de transport 
public Arad și modi� cării contractului de delegare a gestiunii ser-
viciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

2. 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 privind modi� carea statutului asociației 
de dezvoltare intercomunitară de transport public Arad;

3. Proiect de hotârâre privind desemnarea reprezentantului 
care va face parte din comisia de evaluare a probei interviu pen-
tru unitatea (unitățile) de învățământ cu personalitate juridică 
de pe raza U.A.T Oraș Sântana;

4. Proiect de hotârâre privind aprobarea implementării 
proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiţii „Cresterea e� cienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala Gimnazială 
„Ștefan Augustin Doinaș“ Caporal Alexa, structura la scoala 
gimnazială Sântana“

5. Proiect de hotârâre privind aprobarea cererii de � nanțare 
şi a devizului general estimativ pentru depunerea la ministerul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a proiectului priv-
ind obiectivul “Extindere reţea de distribuţie gaze în sat Caporal 
Alexa”

Primăria Orașului Sântana

D o t a r e  l a b o r a t o a r e
Consiliul local alocă fonduri 

pentru dotarea laboratoarelor. 
În ședința din luna trecută consilierii locali au 

aprobat suma de 15.000 lei pentru dotarea cu 
material didactic a laboratoarelor școlare de la 
Școala „Sf. Ana”. Suma este repartizată uniform 
pentru catedrele de chimie, � zică și biologie. În 
ultimii 10 ani învățământul local a bene� ciat de 
peste 7, 5 milioane de lei pentru lucrări lucrări 
de renovare stringente și pentru investiții în 
infrastructură. Cu toate că prioritățile orașului 
sunt mereu altele, iată că primăria găsește re-
surse și pentru dotarea cu material didactic mo-
dern. După achizițiile de calculatoare din anii 
trecuți, acum a venit rândul laboratoarelor.  

Primăria Orașului Sântana

S u p o r t  a l i m e n t a r 
Continuă și anul acesta Programul-pilot de acor-

dare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 150 de unități de învățământ preuniver-
sitar de stat, program în care este cuprinsă și Școala 
Gimnazială din Sântana. În semestrul I al anului 
școlar 2021-2022, în perioada desfășurării cursu-
rilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile-pilot, 
li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar 
constând într-un pachet alimentar sau într-o masă 
caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/
bene� ciar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

În acest program sunt înscrise patru dintre școlile 
județului Arad, trei din municipiu și Școala Gim-
nazială Comlăuș, inclusiv Școala „S. Augustin 
Doinaș” din Caporal Alexa.

Dreptul de a bene� cia de suport alimentar îl au 
elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice 
pe perioada cursurilor, conform structurii anului 
școlar.

Primăria Orașului Sântana

I n f o r m a r e  d e s p r e
 a c t e l e  d e  i d e n t i t a t e

În atenția cetățenilor 
care locuiesc în Caporal Alexa

și în cartierul rezidențial 
Vă aducem la cunoștință că plata cheltuielilor 

pentru schimbarea cărților de identitate și a ce-
lorlalte documente va mai �  suportată din bu-
getul primăriei doar până la data de 31. 12.2021. 
Bene� ciază de această scutire doar cetățenii mai 
sus amintiți ca urmare a schimbării denumirii 
străzilor și a renumerotării imobilelor. 

Primăria Orașului Sântana
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Magazinul Calla și-a schimbat locația, 
acesta s-a mutat pe str. Mihai Viteazu 
nr. 14 într-o locație mai spațioasă și mai 
accesibilă pentru Sântăneni. 

Noua locația a fost inaugurată joi, 
11.11.2021, începând cu ora 09:00, 

unde primii 100 de clienți care le-au 
pășit pragul au fost răsplătiți cu un set 
de ceramică pentru baie și sansa de a 
învârtii roata norocului care le-a ofe-
rit instant încă un cadou.

Mult succes în activitate !

Povestea Octano începe în  anul 2017, când Oc-
tano Downstream a preluat rețeaua de distribuție 
GPL Bulrom - unul din top cinci cei mai mari dis-
tribuitori independenți de gaz petrolier liche� at 
din România.

În prezent, rețeaua de benzinării OCTANO are 
23 stații proprii de alimentare (19 stații full-ser-
vice și 4 GPL) și încă 2 stații full-service în faza de 
construcție cu termen de � nalizare până la � nalul 
anului 2021.

Compania are ca obiectiv orientarea către cli-
ent prin îmbunătățirea continuă a relațiilor cu 
aceștia, � delizarea celor actuali și atragerea de 
noi clienți, furnizarea de produse și servicii care 
satisfac pe deplin cerințele acestora. Motto-ul 
societății este “Octano, partener de cursă lungă”. 

Investiția OCTANO în Sântana a contribuit la ge-
nerarea a 8 locuri de muncă pentru cetățenii din 
oraș, creșterea gradului de satisfacție și confort 
pentru deținătorii de autoturisme pentru alimen-
tarea directă din orașul de domiciliu și achizitia 
de produse/accesorii auto. 

Octano comercializează carburanți lichizi de 

la producatorul ROMPETROL și gaz petrolier li-
che� at de la producatorul MOL, oferind astfel 
carburanți de o calitate superioară comunității.

Compania vine în sprijinul societă-ților comer-
ciale din zona prin oferirea de soluții și facilități 
la achiziția de carburant pe bază de contract prin 
utilizarea cardurilor de � ota (CARDUL DE CURSĂ 
LUNGĂ), ce au con� gurare personalizată, acces 
permanent la aplicația de carduri pentru moni-
torizarea/limitarea alimentărilor, securizarea pe 
baza de cod PIN și solicitarea km la alimentare, 
eliminarea de numerar și asistență 24/24.

Pentru persoanele � zice, societatea oferă car-
duri de � delitate (CARDUL DE DRUM BUN) ce 
au ca bene� ciu pentru posesor acumularea de 
puncte bonus la achizițiile din stații, iar avantajul 
clientului este ca punctele bonus pot �  utilizate 
ulterior ca plata pentru cumpărăturile din maga-
zinul benzinăriei.

Stația Octano Sântana oferă clienților urmă-
toarele servicii: spălătorie auto, aspirator, colo-
netă de monitorizare a presiunii în anvelope, în 
curs de montare stație de încărcare electrică EV 
pentru autoturisme, uleiuri/accesorii auto, terasă 
pentru savurarea produselor din magazin, servi-
ciu de achiziție rovinite și încărcare prepay rețele 
mobile naționale și zona interioară de pregătire 
cafea de la brand Stretto și pregătirea de un apa-
rat professional WMF.

Știm că uneori, călătoria conteaza mai mult 
decât destinația, așa că orice drum ai alege, te 
susținem să-l savurezi din plin!

OCTANO DOWNSTREAM SRL

-Vă rugăm să ne spuneţi câteva 
cuvinte despre dumneavoastră.

Mă numesc Wild Adelhaida Etelka. 
M-am născut în Pâncota judeţul Arad, 
în anul 1946. În anul 1964, m-am că-
sătorit cu Wild Francisc Victor și am 
venit în Sântana. Am doi copii Victor 
și Rita. Aproximativ din anul 1990, 
am început să confecţionez coroane 
și artă meșteșugărească .

-Ce meșteșuguri aţi îmbrăţișat?
Confecţionez coroniţe din ceară, 

coroniţe cu oglinzi, împodobesc pă-
lării de bărbaţi pentru diferite zone 
etnogra� ce și sărbători, pomul de 
Kirchweih și plisez fustele pentru 
fete la Kirchweih.

-De la cine aţi învăţat aceste meș-
teșuguri?

Bunica mea din partea paternă, 
confecţiona � ori din hârtie . De mi-
cuţă o ajutam și îmi plăcea să văd 
cum lucrează, iar  mai târziu am în-
ceput să lucrez și eu.

-Pentru cine faceţi aceste meșteșu-
guri?

Când este Hramul bisericii catolice 
în Sântana, fac pomul de Kirchweih, 
plisez fuste  și îmbrac pălării. Pentru 
ansambluri folclorice și interpreţi 
din ţară și de peste hotare, fac coro-
niţe cu oglinzi și împodobesc pălării 
pentru bărbaţi.

-Ne puteţi da un nume al unui in-
terpret pentru care aţi făcut coroni-
ţe?

Da, pot aminti pe Vlăduţa Lupău, 

Cornelia Căpraru Roman și pentru  
multe ansambluri folclorice  :Busu-
iocul din Sântana, Junii Seleușului, 
Ansamblul Naţional Transilvania, 
Păstrătorii tradiţiilor din Șicula Și 
mulţi alţii.

-Ce alte pasiuni mai aveţi
Îmi place să păstrez unele coroniţe 

, parcă nu mă pot desprinde de ele și 
în timp am adunat o adevărată colec-
ţie .De asemenea  am multe lucruri 
de familie pe care le păstrez cu drag.

-Ce aţi dori să faceţi în viitor
Aș dori să văd tineri care să inve-

ţe aceste meșteșuguri și să le ducă ei 
mai departe!

-Ce aţi dori să transmiteţi citito-
rilor .

Aș dori să transmit tuturor sântă-
nenilor, ori unde s-ar a� a multă să-
nătate și să nu-și uite tradiţia!

Inspector Cultură – Rozalia Pașca

De vorbă cu doamna 
Wild Adelhaida Etelka, 

un meșteșugar sântănean

Cu ocazia  ZILEI  NAȚIONALE A ROMÂNIEI
care se va sărbători  pe data de 1  DECEMBRIE

urăm încă de pe acum tuturor cetățenilor români un călduros
 și din inimă La Mulți Ani! L A MULȚI ANI ROMÂNIA

Consiliul Local al orașului Sântana

1  D E C E M B R I E -  Z I U A  N A Ț I O N A L ĂO nouă benzinărie în Sântana

O nouă locație pentru 
magazinul CALLA


