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1  D E C E M B R I E 
e s t e

Z i u a  N a ț i o n a l ă
 a  R o m â n i e i

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

1 Decembrie este o zi deosebită 
pentru naţiunea română și toţi ar 
trebui să avem su� etele pline de 
sentimente de iubire. Este o zi sfân-
tă a existenţei noastre, ziua Marii 
Uniri, ziua în care am fost  “uniţi în 
cuget și-n simţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a 
determinat pe înaintași să treacă 
peste orice obstacole și piedici ale 

vremurilor și, în ciuda opreliștilor 
de tot felul, au reușit construirea 
României Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și 
rãmâne o pagină sublimã a is-
toriei. Mãreția ei stã în faptul cã 
desãvârșirea unitãții naționale nu 
este opera niciunui om politic, a 
niciunui 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 
România. Să trăim în pace unii cu 
alții, să promovăm toleranța și iu-
birea față de semenii noștri, să res-
pectăm drepturile și  libertățile � e-
căruia, indiferent 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

S-au reluat cursurile la 
școala de pe strada Unirii

Ziua Națională a României  se va sărbători 
anul acesta prin depunerea de coroane la  

Monumentul Eroilor din Comlăuș. 

Aproape toate străzile 
din orașul nostru sunt asfaltate

În data de  31.10.2022, au început lucrările de asfaltare 
pe străzile Nucului, A.I.Cuza, Ana Ipătescu și Romanței.

U n  n o u  î n c e p u t
14 noiembrie 2022 – Școala “mică 

din Satu Nou” a Liceului Tehnologic 
Ștefan Hell Sântana și-a  redeschis 
porțile.

 Glasuri voioase de copii și clinche-
tul clopoțelului răsună din nou în 
clădirea acestei școli.

Îmbrăcată în haine noi, de sărbă-
toare, prin grija Primăriei orașului 
Sântana, istoria de aproape 70 de ani 
a școlii, va continua prin sârguința 
copiilor și dăruirea cadrelor didac-
tice.  

 Prin gardul nou, se vede clădi-

rea școlii și curtea care își așteaptă 
prietenoasă copiii, oferindu-le nu-
meroase posibilități de petrecere a 
timpului pe durata participării lor la 
cursuri. În curtea școlii există spațiul 
pentru clasă în aer liber unde elevii 
pot să desfășoare activități didactice 
în zilele călduroase, terenul de sport 
pentru fotbal, baschet, handbal,  loc 
de joacă cu jucării de exterior din 
lemn,  spațiul de relaxare cu multe 
băncuțe și spațiul verde amenajat 
cu arbori ornamentali, asigurând 
un ambient plăcut desfășurării 
activităților școlare.  

, ,Doinaș -  vitalitatea operei
 la centenar”

Iată-ne astăzi, după doi ani de pan-
demie într- o atmosferă plăcută, cu 
multă emoție, pentru a comemo-
ra 100 de ani de la nașterea poetu-
lui Ștefan Aug.Doinaș (1922-2022) 
la cea de-a VII –a ediție  jubiliară 
din cadrul proiectului ,,DOINAȘ-
VITALITATEA OPEREI  LA CEN-
TENAR ”, care a avut loc vineri 11 
noiembrie 2022, în incinta Primări-
ei Orașului Sântana

JUDO: CUPA CS UNIREA SÂNTANA 
Sâmbăta 19.11 2022, orașul Sântana a fost gazda unui eveniment sportiv 

organizat de CLUBUL SPORTIV „CS UNIREA SÂNTANA „
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S-au reluat cursurile la 
școala de pe strada  Unirii

Intrând în școală, 
tonurile de alb și gri, ferestrele mari, 
luminoase, căldura de pe coridor te 
întâmpină în mod plăcut. Spațiul 
inițial al școlii a fost reorganizat. La 
construcția școlii, în urmă cu 70 de 
ani a fost prevăzut un spațiu de lo-
cuit pentru cadrele didactice afl ate la 
început de carieră, apoi a fost utiliza-
tă ca sală de clasă pentru grădiniță. 
Acum, acesta a fost transformat în 
sală de clasă, cameră tehnică și to-
alete pentru cadrele didactice, fi ind 
legat de restul clădirii printr-un cori-
dor. Cele cinci clase au mobilier nou. 
Cancelaria profesorală, spațiul pen-
tru depozitarea alimentelor, a mate-
rialelor de curățenie, cabinetul medi-
cal, toaletele pentru elevi și persoane 
cu dizabilități, întregesc spațiul școlii 
bine compartimentat.
 Reabilitarea școlii s-a făcut pe baza 

unui proiect care nu a permis și ex-
tinderea spațiului. Din această cau-
ză, din păcate, nu a putut fi  construi-
tă și o sală de sport, necesară pentru 
desfășurarea activităților sportive în 
perioada rece.
Nu doar clădirea școlii s-a înoit 

ci și personalul didactic. Doamne-
lor învățătoare Maria Galea și Da-
niela Chandler li s-au alăturat ca-
dre didactice noi, dar cu experiență 

în învățământ: Simona Costea, Mi-
haela Budea și Teodora Neag, care 
vor ușura drumul elevilor spre 
cunoaștere.   
Copii, părinți, bunici, cadre didacti-

ce au așteptat cu nerăbdare mutarea 
în noua școală: copiii se bucură de 
spațiul de joacă  și recreere din cur-
tea școlii, părinții și bunicii de faptul 
că nu mai trebuie să–și ducă nepoții 
și copiii până la școala de pe strada 
Câmpului, iar cadrele didactice sunt 
încântate deoarece această școală 
este dedicată doar copiilor de ciclul 
primar.
 În această memorabilă zi de 14 no-

iembrie 2022, fi ecare elev din aceas-
tă școală a primit o scrisoare din par-
tea școlii “mici din Satu Nou”, iar o 
parte din mesaj este următorul:” Vă 
rog să aveți grijă de toate lucrurile 
din școală și din curte, să ascultați 
de profesorii care vă învață cu mult 
drag, să legați prietenii și amintiri 
minunate să vă rămână alături de co-
legi.
 Sper ca peste ani, dacă voi fi  păs-

trată în bune condiții, să pot sluji 
chiar și nepoților voștri.

Mult succes!”
 Cadrele didactice de la  

 clădirea școlii de pe strada Unirii

 Școala Gimanzială de pe str.Unirii nr. 3C, are în compoziția sa  patru cla-
se pentru copii unde învață aproximativ 70 elevi. Clădirea are o suprafață 
de 498 mp, unde pe lângă sălile de clasă, clădirea are și grupuri sanitare 
care au fost construite ca și extindere la clădire, un cabinet medical, o can-
celarie și o sală multifuncțională.

   Investiția a fost � națată prin Programul National de Dezvoltare Locala, 
a  fost demerată în anul 2020 și a avut o valoare de 2.163.703,00  LEI. În 
cadrul acestei invesiții s-a intervenit pe toate elementele clădirii, pornind 
de la  hidroizolarea fundației pentru a oprii igrasia existenta, la schimba-
rea acoperișului și au cuprins și refacerera � nisajelor peretilor, pardoselii, 
tavanelor și înlocuirea ferestrelor și ușilor. De asemenea au fost înlocuite 
toate instalațiile, iar clădirea a fost doatată cu o camera tehnica complet 
echipată.

     Tot în cadrul acestui proiect s-a asigurat dotarea � ecărei săli de clasă 
cu mobiler nou pentru a oferi condiții foarte bune pentru desfășurarea 
activității. Elevii bene� ciază de o infrastructură nou modernizată cu 
standarde de confort ridicat. Cu ocazia modernizării clădirii, Primăria 
Orașului Sântana a investit suma de  151. 661 lei  pentru amenjarea curții 
cu un teren de sport, a unei zonei pentru lecții în aer liber și mobilarea 
acesteia cu echipamente de joacă pentru copii, rastel pentru  biciclete și 
plantarea de arbori.

Compartiment – Programe Europene

, ,Doinaș -  vitalitatea operei
 la centenar”
 La această 

ediție jubiliară a concursului 
,,Cunoașteți opera lui Ștefan 
Aug. Doinaș„ au fost invitați să 
participe pe lângă elevii școliilor 
din localitate și elevii ai lice-
elor din Curtici, Hălmagiu și 
Gurahonț, care ne-au bucurat 
și impresionat  prin momentele 
deosebite recitând din poeziile 
lui Doinaș, prezentând  docu-
mente de arhivă inedite despre 
activitatea poetului pe aceste 
meleaguri.

  Un merit deosebit în organi-
zarea acestui eveniment, îl da-
torăm doamnei Alina Ledeanu, 
președintă Fundației Culturale 
Secolul 21, ceea care prin dăru-
ire, generozitate deosebită prin 
acest concurs evidențiază opera 

și personalitatea poetului năs-
cut pe meleaguri sântănene, mai 
exact în satul Caporal Alexa. O 
altă prezență remarcabilă a fost 
a doamnei Lucia Bibarț din par-
tea Bibliotecii Județene ,,A.D. 
Xenopol” Arad și nu în ultimul 
rând prezența domnului primar 
Daniel Sorin Tomuța din par-
tea Primăriei Orașului Sântana, 
partener în acest proiect, mereu 
alături de bibliotecă în organiza-
rea acestui eveniment. Felicitări 
tuturor celor implicați (cadrelor 
didactice,elevi,organizatori) în 
organizarea acestui eveniment 
deosebit pentru comunitatea 
noastră.

 Inspector de specialitate
 Marinela Morgos
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Un grup de doamne inimoase din 
orașul Sântana și comuna Olari au 
întreprins duminică 30 octombrie o 
acțiune de informare și îndrumare în 

prevenirea cancerului la sân. 
Doamnele interesate au fost îndru-

mate spre un control medical perio-
dic  în cadrul Spitalului Județean Arad. 

Investigațiile se vor realiza la etajul I al 
clădirii principale a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Arad, din strada 
Andrenyi Karoly, nr 2-4, pe bază de 
programare și cu trimitere de la medi-
cul de familie sau de la medicul speci-
alist.

Program consultatii:
Luni: 7:30-13:30
Joi: 13:30-19:30

Programările se pot face de luni până 
vineri între orele 07.00-18.00 la nume-
rele de telefon: 0357 407 200 sau 0733 
441 686, on-line pe site-ul spitalului 
scjarad.ro sau direct la Biroul de Pro-
gramări situat la intrarea în Ambulato-
riul SCJU. Investigațiile sunt gratuite în 
limita fondurilor disponibile. 

Mamogra� a este o examinare a sânu-
lui, care utilizează raze X și poate de-
pista o leziune malignă a sânului cu doi 
sau chiar trei ani înainte de a �  palpabi-
lă, � ind recomandată anual sau o dată 
la doi ani, femeilor cu vârsta de peste 
45 de ani.

Pentru credincioșii Penticostali 
din Sântana, ziua de duminică, 
13.11.2022, a fost un prilej de bu-
curie și de sărbătoare pentru tot ce 
a făcut Dumnezeu în țara noastră 
de-a lungul a 100 de ani în mișcarea 
Penticostală.

Cu acest prilej, bisericile Penticos-
tale Filadel� a și Peniel, împreună 
cu Biserica Penticostală Betania din 
Caporal Alexa, au sărbătorit Cen-
tenarul Penticostal din Romania, 
1922-2022. 

La începutul secolului XX, un 
pastor penticostal,  pe nume Pavel 
Budean (1886-1961) originar din 
Comlăuș (Sântana), stabilit în State-

le Unite ale Americii, Akron Ohio, 
sprijină în� ințarea primei biserici 
penticostale din România, la Pauliș 
jud. Arad 1922. 

Cu ocazia primei sale călătorii în 
România, Pavel Budean a o� ciat pri-
mul botez penticostal în apă, la râul 
Mureș în apropiere de Păuliș.

Începuturile au fost grele și pre-
sărate cu persecuție din partea 
autorităților statului. În perioada 
comunistă, Biserica a avut o liberta-
te limitată,  însă Dumnezeu a lucrat 
cu mare putere, evanghelia s-a răs-
pândit și astăzi Biserica Penticostală 
numără peste 380.000 de credincioși 
și peste 3.300 de biserici în Româ-

nia. 
Slujbele din data de 13.11.2022 au 

avut loc dimineață la Biserica Pen-
ticostală Peniel iar după-masă la Bi-
serica Penticostală Filadel� a. Frații 
și surorile s-au bucurat împreună de 
cuvântul lui Dumnezeu de partasie 
și unitate frățească iar la � nalul � e-
cărui serviciu au servit masa împre-
ună.

 La acest eveniment a participat 
președintele cultului Penticostal din 
România, pastorul Moise Ardelean, 
precum și pastorii locali Nelu Pope-
lea, Aurel Ardeu, Ioan-Andrei Mare,  
Dorin Budișan, Samuel Șimăndan, 
Sorin Aioanei, prezbiterii Beniamin 
Bulc și Taut Ioan. 

Din partea conducerii locale au 
participat domnul primar, Daniel 
– Sorin Tomuța, doamna secretar-

general, Viorica Sas cât și domnul 
consilier local, Cornel Gligor. 

Suntem recunoscători lui Dumne-
zeu pentru bunătatea și credincioșia  
Lui față de noi. Astăzi putem decla-
ra cu tărie că până aici, Dumnezeu 
a fost cu noi și dorim ca bisericile 
penticostale din Sântana să își aducă 
aportul la bunul mers al cetății ofe-
rind sprijin în rugăciune și răspân-
direa mesajului salvării Domnului 
nostru Isus Hristos.

Pastor: Aurel Ardeu

A fost sărbătorit  Centenarul
Bisericii  Penticostale

Felinarele sfântului Mar tin 
strălucesc din nou

După o lungă pauză cauzată de pan-
demia de Coronavirus, copiii, părinții, 
profesorii și educatorii de la  Liceul 
Tehnologic „Stefan Hell” din Sânta-
na au putut sărbători împreună Ziua 
Sfântului Martin. Toată lumea a fost 
foarte nerăbdătoare, deoarece le-a fost 

foarte dor de această atmosferă de uni-
tate și veselie. În săptămâna dedicată 
cunoașterii vieții Sfântului Martin, 
copiii au confecționat lampioane co-
lorate, în școală, împreună cu cadrele 
didactice și părinții, în cadrul unei seri 
confortabile cu ceai și biscuiți. Cu cân-
tece familiare, jocuri pe diferite roluri 
și decorarea bisericii parohiale Sf. Ana, 
toată lumea s-a pregătit împreună pen-
tru sărbătoare.

În sfârșit, venise momentul. În data 
de 11.11.2022, la ora 17.00, copiii, 
părinții, prietenii, profesorii și invitații 
s-au adunat în curtea școlii. Cu felina-
rele aprinse au mers la biserica roma-

no-catolică „Sf. Ana” din localitate. 
Parohul local, Pr. Erös Miklos, și Pă-
rintele Canonic Andreas Reinholz, pa-
roh în Maria Radna, au celebrat Sfânta 
Liturghie cu acompaniament muzical 
asigurat de corul bisericii din Sântana, 
condus de Marianne Hellstern. În bi-
serică, elevii Alexandru Mișcoi și Raul 
Popa din clasa a IV-a, sub îndrumarea 
doamnei Hermine Reinholz, au inter-
pretat scena împărțirii mantiei. Grupul 
de � autiști/ su� ători din clasa a IV-a a 
încântat asistența cu muzica lor. Apoi, 
copiii au mers mai întâi la căminul de 
bătrâni din vecinătate, unde i-au în-
cântat pe rezidenți cu cântecele lor și 
au fost răsplătiți cu dulciuri. O mare 
de luminițe cântătoare i-a condus apoi 
pe copii până la primărie, unde au 
fost întâmpinați de primarul Daniel 
Tomuța. După ce au cântat cântece-

le Sfântului Martin, copiii au împărțit 
biscuiții, la fel ca Sfântul Martin, care 
făcea și el multe fapte bune.

 Sărbătoarea s-a încheiat într-o at-
mosferă confortabilă, cu o ceașcă de 
ceai cald. Toți au fost de acord că a 
fost o sărbătoare reușită și privesc cu 
speranță și încredere în viitor, pentru 
organizarea de alte întâlniri.

Educatorii și învățătorii 
secției germane

Prevenția cancerului la sân
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Etapa a 9-a
Frontiera Curtici – Unirea Sântana  
3-3 (Trabalka 2, Olteanu)
Un joc viu disputant în care Frontiera 
a reușit să deschidă scorul după doar 
50 de secunde de la primul � uier. În 
minutul 11, Dochița a centrat în fața 
porții, iar Trabalka a egalat cu călcâ-
iul. După alte două minute, fază ase-
mănătoare, doar că de această dată a 
centrat Brad din stânga, iar Olteanu 
a fost cel care a adus la conducere 
echipa noastră . Jocul a continuat să 
� e extrem de deschis, cu ocazii de 
ambele părți, însă Frontiera Curtici a 
reușit să marcheze două goluri și să 
treacă în avantaj. În ultimul minut de 
joc Trabalka a marcat de la 11m și a 
� xat tabela la 3-3.
Sântana: Mucha – Dochița (80 Koz-
ma), Savin, Bercu, Stoin – Simion, 
Martin – Marc (87 Politic), Olteanu 

(54 Șulea), Brad – Trabalka. Antre-
nor: Marius Ciubăncan

Etapa a 10-a
Unirea Sântana – Victoria Zăbrani  
7-0 (Trabalka 3, Martin, Ursoi, Simi-
on, Olteanu)
Meci foarte bun făcut de echipa nos-
tră ajutată și de probleme de efectiv 
ale Zăbraniului. 
  Echipa noastră a evoluat în formula-
Mucha, Dochița, Bercu, Savin, Sto-
in, Simion, Martin, Olteanu, Brad, 
Stanciu,Trabalka. 
Au mai intrat Marc, Paven, Ursoi, 
Kozma și juniorul Matteo Covaci, 
care la doar 14 ani debutează la echi-
pa mare. Matteo Covaci este produs 
al Centrului de copii și juniori al clu-
bului nostru.    

Etapa a 11-a
Păulișana Păuliș – Unirea Sântana 
1-2 (Bercu, Stanciu)

Unirea Sântana a reușit să obțină din 
nou victoria la ultima fază. Cu toate 
că echipa noastră a dominat jocul, se 
poate spune că a fost o partidă di� -
cilă pentru ai noștri, la pauză scorul 
era 1-1 (gol Bercu). În repriza secun-
dă meciul a fost echilibrat și spre bu-
curia noastră Vlăduț Stanciu a adus 
victoria în � nal de meci (min. 90+4).
Echipa noastră a început meciul în 
formula Mucha, Dochița, Savin, Ber-
cu, Stoin, Simion, Olteanu, Martin, 
Șulea, Brad,Trabalka. Pe parcurs au 
mai intrat Politic, Kozma, Stanciu, 
Ursoi, Marc.

Etapa a 12-a
CS Unirea Sântana-CS Podgoria 
Pâncota 2-2 (Trabalka 2)
Meciul s-a jucat pe terenul din Pân-
cota unde, în întâlnirea cu Podgoria 
Pâncota, CS Unirea Sântana a jucat 
în calitate de gazdă. Prima repriza a 
fost foarte bună, cu un scor liniștitor: 
2-0 pentru ai noștri. A urmat o repri-

za secundă slabă făcută de Unirea, în 
care jucătorii din Pâncota au căpătat 
încredere și au reușit să reducă din 
diferență. De data aceasta � nalul de 
joc a fost împotriva noastră, iar pân-
cotanii au reușit egalarea în minutele 
de prelungire. Domnul Cătălin Puia, 
managerul clubului de fotbal, a ținut 
să precizeze că UnireaSântana a avut 
în teren la � nalul meciului patru ju-
niori, din care trei formați în cadrul 
centrului de copii a clubului.
Cu 17 goluri marcate, Kevin Tra-
balka este golgheterul ligii a IV-a. 
Roberto Olteanu și Cristian Șulea cu 
câte 7 goluri marcate sunt și ei între 
primii 10 marcatori din acest tur de 
campionat.
Sâmbată 26.11.2022, se va disputa ul-
timul meci al turului de campionat, 
în care Unirea Sântana va juca la Fel-
nac, cu ocupanta locului doi în clasa-
ment, meci care va decide campioana 
de toamnă a sezonului 2022-2023.

JUDO: CUPA CS UNIREA SÂNTANA 

În cadrul Concur-
sului Internațional de JUDO: CUPA 
CS UNIREA SÂNTANA „organizat 
cu susținerea Primăriei Sântana, a 
Consiliului Local, respectiv a Con-
siliului Județean Arad, prin Centrul 
Cultural Județean Arad, pe lângă lup-
tele de pe tatami in care s-au întrecut 
aproximativ 300 sportivi dintre care la 
� nalul Competiției, au fost premiați 
cei mai buni judoka, ne-am bucurat 
de prezența: d-lui senator Ioan Cris-
tina, a d-lui președinte al CJ ARAD 
Iustin Cionca, d-lui vicepreședinte 
Răzvan Cadar, d-lui primar Daniel 
Sorin Tomuța și a d-lui viceprimar 
Dinorel Musca .

 Un moment deosebit de celelal-
te competiții de acest gen organizate 
de-a lungul anilor, si care va rămâne 
in amintirea secției Judo  a clubului 
mai sus amintit,  a fost acel moment 
emoționant in care domnul președinte 
al CJ Arad ,Iustin Cionca, a acordat  

distincția BENE MERENTI, în� ințată 
cu ocazia aniversării a 30 de ani de ac-
tivitate a Consiliului Județean Arad, 
unor arădeni cu care ne mândrim și 
care au obținut rezultate remarcabile 
în domeniul sportului, după cum ur-
mează:

Pentru merite deosebite în dezvolta-
rea mișcării sportive din orașul Sânta-
na, distincția a fost acordată doamnei 
Angela Giurgiu, președintele secției 
judo a Clubului Sportiv “Unirea Sân-
tana”, antrenorului Sebastian Rus și 
domnișoarei Paven Amelia, campioa-
nă balcanică, campioană națională la 
categoria U15 și medaliată cu bronz la 
Categoria U16.

  Tot in cadrul aceleiași competiții, 
domnul  primar Daniel Sorin Tomuța 
, sustinătorul principal al echipei, a 
premiat din partea Clubului Spor-
tiv cu susținerea Consiliului Local 
oras Sântana,  cele mai bune rezultate  
obținute de judoka, in anul 2022, pe 

antrenorul Sebastian Rus si președinte 
al secției Judo Angela Giurgiu, care 
la rândul lor, au oferit un simbol  de 
mulțumire și recunoștință, tuturor 
celor care i-au susținut in „DRUMUL 
LUNG SPRE PERFORMANȚĂ „

 Și ca totul să se încheie la fel de fru-
mos cum a început,  „FETELE DE 
AUR” prin rezultatele obținute  si la 
această Competiție, au urcat toate pe 
prima treaptă a podiumului, dove-
dind astfel că sunt demne de apre-
cierea și recunoștința primită, spre 
marea mulțumire a antrenorului și 
președintelui secției Judo.

Competiția s-a încheiat cu rezulta-
te deosebite pentru sportivii clubu-
lui „CS UNIREA SÂNTANA „, după 
cum urmează:

MIRUNA COTU-AUR, U15 -48 kg;
AMELIA PAVEN-AUR, U15-57 kg 

și U18-52 kg;
ANA- MARIA TUDUCE -AUR, U18-

63kg;
ROXANA MARGĂRIT-AUR U18-

70 kg;
și se pare că vine din urmă puternic, 

pentru a mări „ECHIPA FETELOR 
DE AUR”, micuța YASMINA RUS 
-AUR, U9-26kg  și la un mic pas de 
prima treaptă a podiumului, prin ob-
tinerea medaliei de ARGINT, vin să 
întregească si consolideze echipa:

MAIA MARIAN, PATRICIA MAR-
GARIT și mai proaspăta componentă 
a echipei RALUCA COZONAC care 
obține medalia de BRONZ, la prima 

ei participare !
Și pentru că echipa „CS UNIREA 

SÂNTANA „ are in componență  și 
băieți, ii felicit pentru rezultatele 
obținute, pe judoka care au urcat pe 
podium, obtinând  medalii la urmă-
toarele categorii:

Pentru început l-aș evidenția pe ju-
doka RAUL GĂMAN, care după o 
perioadă mai lungă de absență de la 
pregătire, a reușit să obțină medalia 
de BRONZ, la o categorie destul de 
grea,mai precis:

U18-85 kg, continuăm cu rezultatele 
obținute de judoka pregătiți de același 
antrenor Sebastian Rus in colaborare 
cu profesorul de la Palatul Copiilor 
Arad, Mihai Kunszabo. 

  U9, 21 kg- BRONZ, obținut de MA-
TEI STAN;

  U9, 38 kg-ARGINT, LOVQSZ RO-
BERT;

  U9, 42 kg-BRONZ, GRAB CĂLIN;
 U11, 27 kg- ARGINT, RAȚI MA-

RIUS;
  U13, 27kg - ARGINT, RAȚI DA-

RIUS;
   U13, 30 kg-  ARGINT, MARINEL 

IONESCU ;
 In incheiere doresc să ii felicit pe toți 

medaliații și le doresc tuturor, să calce 
pe urmele 

„FETELOR DE AUR” !
Mult succes, tuturor  !

Inspector C.S.U. Sântana și 
președinte secția judo,

Angela Giurgiu

Unirea Sântana rămâne
 singura echipă neînvinsă

>>> pag. 1
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   Sala de sport a Școlii Gimnaziale 
Sântana a fost în data de 12.11.2022 
gazda unui turneu interjudețean de 
fotbal pentru copiii din centrele de 
plasament. Concursul a fost organi-
zat de către Alin Horvath, președin-
tele Asociaţiei Educaţie prin Mișcare, 
în parteneriat cu Consiliul Județean 
Arad și Asociația Județeană de Fot-
bal, reprezentate de către domnul 
Răzvan Cadar, Asociația „Împreună 
suntem mai buni” Lipova, reprezen-
tată de domnul președinte Valentin 
Căldăraș și doamna Lacry Dana, 
Fundația Autonom, reprezentată 
prin domnii Alin Ghenghe și Mi-

rea Paul și Direcția Generală pentru 
Protecția Copilului Arad, reprezen-
tată de către doamnele director Erika 
Stark și Rodica Crainic.
 Echipele care s-au aliniat la startul 
ediției cu numărul IV a Cupei In-
terjudeţene de fotbal pe teren redus 
din zona de vest a României -inti-
tulată „CUPA PRIETENIEI FĂRĂ 
FRONTIERE”- au fost:  DGASPC 
Bihor-Complexului Rezidențial pen-
tru Copii și Tineri Oradea, DGASPC 
Timiș- Centru de Plasament Lugoj, 
Compartiment Case Tip Familial 
Sântana și Școala Gimnazială Sân-
tana. S-a jucat sistem grupă, prime-

le două clasate jucând � nala, iar cele 
clasate pe locurile 3-4 au jucat � nala 
mică.  

Clasamentul � nal a fost:  
1 Compartiment Case Tip Familial 
Sântana
2 Centru Plasament Lugoj
3 Școala Gimnazială Sântana
4 Complexul Rezidențial Oradea
S-au mai acordat premii pentru:
FAIRPLAY – DGASPC Bihor, Școala 
Gimnazială Sântana,
CEL MAI BUN PORTAR – Crăciun 
Dorin-DGASPC Timiș-Centru de 
Plasament Lugoj
JUCĂTOR DE PERSPECTIVĂ – 
Timiș Marius-Școala Gimnazială 
Sântana,  
GOLGETER – Lungu Cosmin- 
DGASPC ARAD- Compartiment 
Case Tip Familial Sântana  (12 goluri)                                                                                                                                
CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR – Ba-
log Bogdan – DGASPC BIHOR- 
Complexul Rezidențial pentru Copii 
și Tineri Oradea 
„Mulțumesc tuturor celor care s-au 
alăturat acestui proiect de su� et 
al meu, domnului Razvan Cadar-
vicepreședintele Consiliului Județean 
și președintele Asociației Județene 

de Fotbal Arad, care a arbitrat � -
nala turneului și a asigurat cupele 
si premiile speciale de participare, 
domnului Valentin Căldăraș de la 
Asociația ”Împreună suntem mai 
buni” Lipova, pentru că au asigurat 
prânzul după terminarea turneului 
și au oferit � ecărui participant câte 
o plasă cu dulciuri, reprezentanților 
de la Fundația Autonom, Ghenghe 
Alin și Mirea Paul, care au acordat 
câștigătorilor și celor remarcați indi-
vidual premii constând în ghiozda-
ne bine încărcate cu produse pentru 
școală, mulțumesc tuturor celor care 
au susținut acest eveniment material 
dar și cu su� etul, domnului primar 
al orașului Sântana, Tomuța Daniel 
Sorin și domnului viceprimar, Mus-
ca Dinorel, domnilor directori de la 
Școala Gimnazială Santana, prof.  Mi-
hali Raluca și prof. Cret Nicolae, dar 
și domnilor profesori ai catedrei de 
educație � zică și sport, doamna  Ga-
bară Laura și Bodea Claudiu pentru 
că au asigurat cele mai bune condiții 
pentru desfășurarea acestui turneu.” 
 Alin Horvath, Președinte Asociaţia 

Educaţie prin Mișcare 

Echipa de fotbal a liceului
 pe podium

Echipa de fotbal U16 a Liceului Teh-
nologic „Ștefan Hell” Sântana, s-a 
cali� cat în semi� nalele competiției 
școlare ONSȘ - CUPA ISF. Faza zonală 
a  acestei competiții a fost organizată 
în sala de sport din Sântana. Au parti-
cipat echipele de fotbal de la șase licee 
din județ, echipa din Sântana reușind 
să se claseze pe primul loc, învângând 
în toate meciurile. În semi� nală echipa 

noatră a pierdut cu 0-2 la câștigătoarea 
titlului –Liceul cu Program Sportiv, și a 
ocupat în � nal locul III.
Componenții echipei coordonate de 
prof. Cătălin Puia sunt: Harabulă Ni-
cholas, Covaci Matteo, Kozma Gabriel, 
Călin Cristian, Teaha Mircea, Dăni-
lă Paul, Lungu Vasile, Stoica Adelin, 
Rațiu Paul, Dau Florin, Ciurar Alex 
Mihai, Spătar Angelo.

Turneu de fobal interjudețean
 la Școala Gimnazială Comlăuș

Festivalul toamnei 
la Școala Gimnazială Sântana

Școala Gimnazială Sântana a orga-
nizat la data de 2 noiembrie 2022 în 
sala de sport a instituției Festivalul 
Toamnei, un eveniment important 
care a ajuns la cea de-a VIII-a sa 
ediție. Această manifestare cultural-
artistică a cuprins multiple activități, 
dintre care menționăm selectiv: dis-
cursuri o� ciale, parada costume-
lor de sezon, dansuri distractive, 
expoziție de dovleci și a culminat cu 

mult așteptata tombolă de premii. La 
realizarea acestei sărbători locale și-a 
adus aportul întregul colectiv profe-
soral, în frunte cu doamna director 
Mihali Raluca și domnul director ad-
junct Nicolae Creț, secondați la � eca-
re pas de cadrele didactice ale școlii 
gimnaziale din Sântana și Caporal 
Alexa. Nu au lipsit nici părinții și bu-
nicii copiilor participanți, astfel încât 
această manifestare a fost un bun 

prilej de evidențiere a strânsei relații 
de colaborare dintre școală-părinți, 
audiența ridicându-se la câteva sute 
de persoane.

Elevii școlii, de la toate niveluri-
le de școlarizare – preșcolar, primar 
și gimnazial - au fost implicați în 
confecționarea costumelor tematice 
și în sculptarea, pictarea și decorarea 
dovlecilor. Cele mai reușite creații ar-
tistice au fost premiate. Tombola or-
ganizată a impresionat prin numărul 
mare de premii oferite (aproximativ 
300 de premii: jucării, puzzle-uri, re-
chizite, etc.) și a mulțumit pe toată 

lumea. De asemenea, pentru ca săr-
bătoarea să � e desăvârșită, copiii au 
avut bucuria de a gusta și din savu-
roasele gogoșele și paharele de ceai 
� erbinte pregătite cu multă trudă de 
organizatori. 

Festivalul toamnei a devenit un eve-
niment important și mult așteptat 
atât de colectivul profesoral și elevii 
școlii cât și de întreaga comunita-
tea locală  � ind astfel un motiv de 
bucurie mai ales pentru toți copiii 
participanți la acest eveniment .

Dir. Adj.  prof. Cret Ioan                                    
Prof.înv.primar  Oana Geoldeș
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Căsătoriile lunii OCTOMBRIE 
2022

M A R C  F LO R I N - FĂ N E L  ș i  I L I S I A  M I N O D O R A - M A R I A
C H I E  P E T R U - C R I S T I A N  ș i  R A D U  R A L U C A - R A M O N A

B L I D I Ș E L  V L A D - A L E X A N D R U  ș i  N E A G  I O A N A - S I M O N A
B Ă D Ă L U ȚĂ  M A R I U S  ș i  B Ă I E ȚA N  M A R I A - L A U R A

ȚĂ R A N  O V I D I U - C ĂTĂ L I N  ș i  B O R T I Ș  A L I N A
C Ă L I N  A D R I A N  ș i  I N D R E I C A  S I M O N A - S O R I N A

DUDAȘ PATRICIUS-GABRIEL  și  MÂNZĂ ANDREEA-NICOLETA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana 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

ANUNȚ
Proiect European: 

Top califi care 
pentru tineri

Dacă ai vârsta cuprinsă în-
tre 16 și 28 de ani, locuiești 
în județul Arad și nu ai loc 
de muncă, te invităm să par-
ticipi în mod GRATUIT la un 
curs de cali� care în meseria 
dorită. 

Cursurile disponibile sunt: 
1. Vopsitor industrial 
2. Tâmplar manual 

3. Confecționer articole din 
textile 

4. Sudor electric 
Cursul are 360 de ore, este 

gratuit, la sfârșitul cursului 
se primește o diplomă de ca-
li� care recunoscută în toată 
Europa. 

La � nalizarea cursului 
bene� ciezi și de o subvenție 

în valoare de 1080 de lei. 
Locurile sunt limitate! 
Pentru alte informații 

și înscrieri ne poți 
contacta la numărul

 de telefon: 0720045979

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

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință extrordinară  cu convo-
care de îndată în data de 12.10.2022, având 
pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind modi� carea 
hotărârii nr. 85/29.06.2022 privind apro-
barea proiectului și a cheltuielilor aferente 
proiectului „Reabilitare moderată a clădi-
rilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice prestate – reabilitarea Școlii Gim-
naziale Sântana- Sântana, str. 1 Decembrie, 
nr. 36- jud.Arad” - inițiator Tomuța Daniel 
Sorin, comisia 1;

2. Proiect de hotârâre privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor aferente pro-
iectului  “Înnoirea parcului de vehicule des-
tinate transportului public,  în orașul Sân-
tana și comuna Olari, jud. Arad” - inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1.

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotârâre  privind preluarea 

în domeniul public al Orașului Sântana a 
construcțiilor înscris în CF 308408 Sântana 
nr. Cad. 308408-CL amenajare teren sinte-
tic multifuncțional și nr. Cad. 308408-C2 
teren de sport multifuncțional;

2. Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al Orașului Sântana pentru 
anul 2022;

3.Proiect de hotărâre privind înscrie-
rea în cartea funciară a terenului adiacent 
DJ792C.

Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-
trunit în ședință extrordinară  cu convoca-
re de îndată în data de 13.10.2022, având pe 
ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre  privind aprobarea 
investitiei „ Creșterea mobilității urbane 
în Orașul Sântana, prin extinderea rețelei 
de piste de biciclete spre satul aparținător 
Caporal Alexa și spre zona industrială pe 
drum județean DJ 791” - inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
investiției „Modernizarea infrastructurii 
de învățământ și creșterea e� cienței ener-
getice în clădirile publice, liceul tehnologic 
“Ștefan Hell” corp str. Câmpului, nr. 107”- 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1.

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință extrordinară  cu con-
vocare de îndată în data de 20.10.2022, 
având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea 
hotărârii nr. 140 din 21.09.2022

Privind aprobarea investitiei „În� intare 
centre de aport voluntar pentru deșeuri  în 
Orașul Sântana și satul aparținător Caporal 
Alexa”- inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1;

2. Proiect de hotârâre privind aprobarea 
investitiei „În� ințare centru de aport vo-
luntar pentru deșeuri  în Orașul Sântana 
”- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
27.10.2022, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind neasuma-
rea responsabilităţii organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru pentru achiziţia pro-
duselor și  contractelor/acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului 
pentru anii școlari 2023-2027- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1;

2. Proiect de hotârâre privind  alocarea unei 
sume din bugetul local în vederea acordării 
unui  ajutor de urgență pentru doamna  Ră-
dulescu Doina, domiciliată în Orașul Sân-
tana, str.Florilor, nr. 44, jud. Arad- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1;

3. Proiect de hotărâre privind rezilierea 
contractului de concesiune pentru spațiul 
de pe str. Muncii, nr.73, ap.2, evidențiat în 
CF nr.303941 CL-U2- inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 1;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului pentru utilizarea servi-
ciului de închiriere automată de biciclete 
ca parte a proiectului „Amenajare piste 
de biciclete în Orașul Sântana” - inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 3;

5. Proiect de hotărâre privind modi� ca-
rea și completarea anexei nr.55 “Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public 
al Orașului Sântana”, la HG nr.976/2002 
privind atestarea domeniului public al 
județului Arad, precum și al Municipii-
lor, orașelor și comunelor județului Arad, 
însușită prin HCL nr.78/2001- inițoator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1;

6. Proiect de hotărâre privind 
sancționarea domnului consilier local Puia 
Silviu-Cătalin – inițiatori Consilierii USR 
PLUS , comisia 3;

7. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotârâre privind închirierea 
cotei de ½ a  spațiului din strada Muncii 
nr.53A, apartamentul nr.9;

2. Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al Orașului Sântana pentru 
anul 2022;

Primăria Orașului Sântana

JURJ AUREL
BALAJ MARIA

BELEI IOAN
MARIȘ SABINA

VACARIUC SEVERIN

COMEMORĂRI

 Dumnezeu să-i aibă în pază și 
să le odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța



         SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL            SÂNTĂNEANUL                                      NOIEMBRIE  2022        pag. 7

  SÂNTĂNEANUL 

Persoanele � zice și juridice se pot 
înscrie online accesând linkul https://
forms.gle/wtdCcr8MXVVgWwWX6 
sau la sediul Primăriei Sântana, str. 

Muncii, nr. 120A, de luni până vineri 
în intervalul orar 08:00 - 12:00, com-
partiment Protecția mediului.

P.S. - Acest anunț se adresează per-
soanelor � zice și juridice care nu sunt 
racordate la sistemul de canalizare și 
care colectează apele uzate într-un ba-
zin vidanjabil/fosă septică

Compartiment – Protecția mediului

Un proiect inedit împreună cu 
Cetatea Voluntarilor

Inițiativă personală și implica-
rea administrativă se unesc în acest 
sfărșit de an într-un efort comun 
pentru modernizarea grădiniței de 
pe strada Unirii. Doamna educatoare 
Alina Andreea Bălaj a avut inspirația 
și curajul de a solicita în acest scop 
sprijinul Asociației „Cetatea Volun-
tarilor”, care, prin președintele Ana-
maria Popa, a acceptat propunerea 
de colaborare și urmează să asigure 
în � nal designul și dotările speci� ce 
pentru cei mici. În același timp, pri-
măria a demarat pregătirea din punct 
de vedere tehnic a clădirii, lucrând în 
prezent la renovarea sălilor de clasă și 
la înlocuirea parchetului

Doamna Alina Andreea Bălaj 
și-a manifestat bucuria a� rmând 
că: „ Visul meu de a avea un spatiu 
educațional modern este pe cale să se 
împlinească! Așa e când Dumnezeu 
lucrează prin oameni! Multumim 
din su� et Anamaria Popa și întregii 
echipe pentru că ne-ați ales să facem 
și noi  parte din proiectele voastre! 
Multumim administrației locale pen-
tru că va ajuta ca acest frumos pro-
iect să se realizeze!”

Asociația „Cetatea Voluntari-
lor” este o organizație non-pro� t 
în� ințată în anul 2014, care s-a re-
marcat prin realizarea unor proiecte 
spectaculoase din domeniul social și 
educațional. Este asociația care a de-
marat printre altele reabilitarea Sec-
tiei de Boli Infectioase Copii Arad, 

reabilitarea sectiei Pediatrie 2 a Spita-
lului Judetean din Arad și este impli-
cată în prezent în alte cinci proiecte 
din județul Arad. 

Despre cum s-a născut această be-
ne� că colaborare ne-a declarat tot 
doamna Alina Bălaj: „Am văzut în 
nenumărate rânduri realizările im-
presionante ale fetelor de la Cetatea 
Voluntarilor, cunoșteam puterea lor 
de a schimba în bine comunitatea și 
m-am gândit să îndrăznesc și eu să le 
scriu! Știu câte lucruri minunate au 
făcut în județul și municipiul Arad și 
pentru mine este o onoare că și noi 
am fost aleși. Pe Anamaria o cunosc 
de pe vremea când lucram la gradini-
ta PP nr. 22 din Arad. Noi am parti-
cipat la toate proiectele inițiate de ei, 
„Cutia cu su� et ”, „Coșul iepurașului 
”, „Cofetăria Cetății”. Anul trecut am 
fost singura instituție de învățământ 
din Sântana care a participat la pro-
iectul „Cutia cu su� et „. Nu am dis-
cutat toate detaliile cu Anamaria, dar 
așa stiu că ei vin cu designul, mobi-
lierul, materiale didactice și jucării.”

Cum școala de pe strada Unirii a 
fost și ea recent modernizată și reda-
tă procesului educativ, părinții copii-
lor de azi cu greu mai pot recunoaște 
spațiile școlare în care au învățat pe 
vremea lor. 

Închiriază 
o bicicletă Velo Sântana!
E simplu: poți închiria o bicicletă cu aju-

torul smartphone-ului tău după ce te-ai înre-
gistrat în aplicație, prin autenti� care pe site, 
dacă ai deja cont sau prin achiziționarea unei 
cartele, de la sediul primăriei.

Localizează 
stațiile de închiriere

Cu 8 stații în 8 locații diferite, poți accesa 
harta sistemului de bike sharing de pe telefon, 
pentru a vedea care sunt cele mai apropriate 
de punctul în care te a� i, precum și pe cele din 
zona destinației tale � nale. Descoperă stațiile 

din cartierele care te interesează, urmărește 
câte biciclete și dock-uri sunt disponibile și 
plani� că cea mai convenabilă călătorie pe două 
roți!

Deblochează bicicleta
Poți face acest lucru

 în trei moduri:
1. Deblochează o bicicletă folosind aplicația! 
 Scanează codul QR al bicicletei, folosind ca-

mera smartphone-ului, iar aceasta se va deblo-
ca automat

Cum procedezi?
• Te înregistrezi în aplicație sau pe website
• Te autentifi ci în aplicație
• Selectezi „Deblocați folosind codul QR” din 

aplicație
• Alegi bicicleta și scanezi codul QR, aplicat pe 

cadrul bicicletei
• Un semnal sonor și un semnal luminos (ver-

de) la sistemul de andocare vor con� rma de-
blocarea bicicletei pentru utilizare

2. Selectează o stație de pe hartă și alege 
opțiunea de deblocare a unei biciclete. Vei pri-
mi un cod de 5 caractere pe care îl vei tasta la 
dock, pentru a debloca bicicleta.

3. Cu ajutorul cartelei care poate �  
achiziționată de la sediul primăriei.

Descoperă funcționalitățile aplicației mobile:
• Hartă în timp real, în funcție de punctu-

al în care te afl i (nu uita să permiți mai întâi 

aplicației accesul la locația ta)
• Disponibilitatea stațiilor de închiriere și a 

bicicletelor actualizată în timp real
• Cumpără curse sau abonamente
• Deblochează bicicletele ușor, scanând codul 

QR
• Urmărește stațiile de închiriere preferate
• Cronometrează-ți cursele
• Cere timp suplimentar când ajungi la stațiile 

pline
•Gestionează-ți contul

ATENȚIE !
BICICLETELE SUNT DOTATE 

CU SISTEME DE LOCALIZARE !
  Primăria Orașului Sântana

Înregistrare
Fose septice

În noul proiect pentru anul 2023, 
consiliul local nu a prevăzut majo-
rări pentru impozitele și taxele loca-
le, decât cele prevăzute prin lege.

https://www.primariasantana.ro/
ro/compartimente/directia-econo-
mica/serviciul-impozite-si-taxe/

Primăria Orașului Sântana

Ieri, 23 noiembrie 2022, a avut loc la sediul Pri-
măriei Orașului Sântana, prezentarea companiei 
franceze ORMAT, lider de piață cu experiență în 
sectorul energiei geotermale. În 57 de ani de 
activitate, compania are un palmares impre-
sionant la nivel mondial. Compania dezvoltă, 
construiește, deține și exploatează centrale 
electrice geotermale, solare și pe bază de ener-
gie recuperată (REG). Totodată, proiectează, 
fabrică și vinde echipamente pentru centrale 
geotermale si și centrale electrice REG. 

Reprezentantul companiei a prezentat bene� -
ciile utilizării energiei geotermale. Unul dintre 
principalele avantaje ale acestei energii este 
impactul său minim asupra mediului. Utilizarea 
acestei surse de energie nu numai că nu produ-
ce practic deșeuri, ci și reduce drastic consumul 
de combustibili fosili și, prin urmare, emisiile de 
CO2. Pe de altă parte, costul producerii energiei 
electrice este mai mic decât cel al centralelor de 
cărbune și chiar cel al centralelor nucleare.

La întâlnire au participat alături de dl primar 
Daniel Sorin Tomuța, dl subprefect Ionel Dorel 
Sinaci, dl Ilie Cheșa, consilier al dlui Iustin Cion-
ca, președintele Consiliului Județean Arad, dl Ion 
Micurescu, primar al comunei Bata, dl vicepri-
mar al Orașului Sântana, Dinorel Musca, precum 
și membrii compartimentului Proiecte Europene 

din cadrul Primăriei Orașului Sântana.
Domnul primar Daniel Tomuța a prezentat la 

rândul său, proiectul derulat în prezent de către 
Primăria Orașului Sântana, privind implementa-
rea unui sistem centralizat de furnizare a ener-
giei termice, utilizând energie geotermală în 
orașul Sântana. 

Prin acest proiect se dorește implementare 
unei soluii de furnizare a energiei termice pen-
tru încalzire si apa calda în sistem centralizat, 
pentru cladiri publice. Cosumatorii propuși în 
cadrul proiectului sunt Primăria Orașului Sânta-
na, Școala Gimnazială Sfânta Ana și Liceul Teh-
nologic Stefan Hell. Astfel, clădirile propuse a 
utiliza acest sistem, vor înlocui sistemele proprii 
de furnizare a energiei termice, sisteme uneori 
depășite din punct de vedere tehnic, cu noul 
sistem. Principalul rezultat urmărit îl reprezintă 
producţia majorata a energiei din surse regene-
rabile mai putin exploatate. 

Toți cei prezenți au apreciat prezentarea, pro-
punerea de colaborare, precum și avantajele 
utilizării energiei geotermale dar au căzut de 
acord asupra faptului că, pentru început, trebu-
ie asigurat cadrul legislativ necesar, în vederea 
realizării unei astfel de colaborări, rămânând 
deschiși unei noi discuții, când acest lucru se va 
realiza.

Energia geotermală la orizont ?
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Investițiile publice continuă lună de lună !
Se lucrează intens la construcția 
celor trei blocuri de pe str. Unirii. 

Lucrările la Casa de Cultură
progresează lună de lună

  Lucrările la casa de cultură se apropie de � nalizare, pereții sunt în faza 
de � nisare, a fost pusă gresia, parchetul, iar la momentul actual a fost 
� nalizată racordarea la gaz și au fost demarate lucrările de racordare la 
energie electrică. 
  În acest ritm de lucru, casa de cultură va �  � nalizată  în scurt timp.

Compartiment,  Proiecte Europene

Casa Urbarială- lucrările continuă
  Lucrările au continuat alert la Casa Ur-
barială. În prezent este � nalizată zona 
pivniței unde au fost făcute instalația elec-
trică, au fost tencuiți pereții, a fost turnată 
șapa pe pardoseală, a fost montată gresia și 
au fost � nalizate scările exterioare. Pereții 

din curte au fost � nalizați și au început 
pregătirea terenului pentru amenajarea 
curții și a gardului. Holul a fost închis cu 
foi de sticlă securizată, iar în interior s-au 
montat corpurile de iluminat.

Compartiment,  Proiecte Europene

Parcul Europa prinde contur pe zi ce trece
  Lucrările la parcul Europa 
avansează în ritm alert, în mo-
mentul de față au fost plantați 
70 de arbuști, iar până la � na-
lizarea proiectului se vor planta 
în total 521 de arbuști foioși. 

Compartiment,
  Proiecte Europene

Noi lucrări ale PREST COM
   Societatea de gospodărire a� ată sub autoritatea Consiliului Local Sân-
tana a realizat în luna noiembrie următoarele lucrări:
- Lucrări de reparații trotuare pe străzile MihaiViteazu de la str. Bistriței 
până la str. Cloșca, str. Aradului colț cu  str. Bicazului.
- Lucrări de întreținere spații verzi în Sântana și  Caporal Alexa și strâns 
frunze din parcurile orașului.

Primăria Orașului Sântana

Se face branșamentul 
pentru linia de medie 

și joasă tensiune 
care va fi  trasă

 pe subteran. 
Se lucrează la ultimele branșamente

 de canalizare pe străzile Crișana,
 Ana Ipătescu și Alexandru Ioan Cuza.

A început modernizarea iluminatului public
  A început modernizarea rețelei de ilumi-
nat public în orașul nostru. Astfel, moder-
nizarea iluminatulului public se face pe 
străzile 1 Decembrie, Câmpului, Câpri-
oarei, Gării, Ghioceilor, I.L. Caragiale, 
Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Muncii,    
Păltinișului, Rodnei, Teiului, Rozelor, Bu-
cegi, Bicazului și Vasile Goldiș.
Modernizarea sistemului de iluminat prin 

schimbarea corpurilor existente care folo-
sesc o tehnologie cu becuri pe vapori de 
sodiu, se vor monta becuri cu led.  
  Investiția este � nanțată prin AFM, va-
loarea proiectului este de 828.302,11 lei, 
� nanțare nerambursabilă cât și 86.731,49 
lei din bugetul local. În total vor �  înlocu-
ite 576 de corpuri de iluminat

Compartiment,  Proiecte Europene

Proiect câștigat și semnat pentru 
ecologizarea orașului

- fonduri nerambursabile -
  Primăria Orașului Sântana a 
semnat în data de 17.11.2022, 
contractul de � nanțare privind 
programul de ecologizare a zo-
nelor afectate de deșeuri denumit 
Curățăm România. 

Acest program 
acordă finanțare 

100% nerambursabilă, 
are o valoare de 

14.770,52 lei 
și este implementat
 prin Administrația

 Fondului pentru Mediu. 
 Suma alocată conform progra-

mului Curățăm România, v-a �  
folosită pentru acoperirea costu-
rilor necesare ecologizării zonelor 
afectate de deșeuri a� ate în raza 
U.A.T. Sântana.

Compartiment 
Protecția mediului

Au început 
pregătirile pentru 

impodobirea
orașului 

de sărbători


