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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

MERGEȚI LA VACCINARE
Ne aflăm într-o situație fără
precedent, o reală criză sanitară, începută anul trecut, care
din păcate continuă și anul
acesta și care, pune în pericol
viața tuturor.
Acest virus COVID extrem de
contagios a schimbat practic întreaga lume. A schimbat modul
de viață și a adus pericolul îmbolnăvirii și în anumite cazuri
al morții.
De aceea, după cum ați văzut
și de la posturile TV sau din informările online, cu toții trebuie
să privim această situație în care

ne aflăm cu mare seriozitate și
responsabilitate !
Nu este de glumă! Dovadă stau
miile de infectări din lume, sutele de infectări din România,
precum și cazurile de deces
provocate de acest virus COVID-19.
Dragi consăteni din Sântana
şi Caporal Alexa, în aceste clipe
grele pentru locuitorii localităţilor noastre şi pentru întreaga
naţiune, vă aduc la cunoştinţă
că administraţia locală este la
dispoziţia cetăţenilor care doresc si au nevoie de sprijin.

Va rugăm să respectaţi in totalitate măsurile impuse de către
autorităţile naţionale.
Gândiţi-vă atât la voi, dar şi
la părinţii şi bunicii voştri. În
același timp viaţa trebuie să
continue.
Respectați măsurile sanitare!
Mergeți la vaccinare !
Este singura soluție pentru a
evita îmbolnăvire gravă precum
și răspândirea virusului.
Avem la Sântana
un Centru de Vaccinare
pus la punct
unde vă puteți vaccina
cu serul Moderna.
Multă sănătate!
Primar Daniel Tomuța

JUDO, SPORTUL CARE FORMEAZĂ
ATÂT CARACTERE CÂT ȘI CAMPIONI !
CAMPIONATUL NAȚIONAL U-14, BRAȘOV 2021,
„CS UNIREA SÂNTANA” DE TREI ORI PE PODIUM
FELICITĂRI SPORTIVILOR,
RESPECT ȘI ADMIRAȚIE ANTRENORULUI !!!

După muncă și răsplată !!!

„Micii judoka” din nou pe podium și bineînțeles, din nou mândria
orașului Sântana !!!
După un an de absență (din cauza Pandemiei) de la Campionatul
Național „micii judokani „:
MIRUNA COTU, AMELIA PAVEN
și ROBERT BÎTE, coordonați de
antrenorul SEBASTIAN RUS, au
făcut ce au promis , mai precis au
urcat de trei ori pe podium !!!
Prin cele două medalii de argint,
obținute de Cotu Miruna și Amelia
Paven, dar și una de bronz obținută
de Robert Bîte, au făcut să răsune de trei ori in sala de la Poiana
Brașov, numele clubului „CS UNIREA SÂNTANA „ aducând din nou
așa cum ne-au obișnuit, multă mândrie orașului nostru !
Dar in același timp le apreciem și

mărate ori că pentru a-i susține pe
„micii judoka „ , nimic nu i se pare
nici prea mult și nici prea greu, că
luptă pentru „copii ei de la Judo „(
asa cum ii place să ii numească) ,
precum o „leoaică „ !!!
Dar pentru că atât in sport cât și
in viață pentru a reuși e nevoie si
de partea financiară, acești sportivi
pe celelalte două sportive, Niclaus
știu că fără susținerea părinților, a
Gilda și Marian Maia, care deși
d-lui primar Daniel Sorin Tomuța, a
practică acest sport doar de o lună
Consiliului Local Sântana și nu in
de zile, au avut curajul de a participa și de a intra într-adevăr cu
mari emoții (un lucru absolut firesc ) in luptă pe tatami, împotriva
mult mai experimentatelor adversare, fapt care ne intăreste convingerea că în următorul an la Campionat Național, PODIUMUL VA
FI MULT MAI FRUMOS „ pentru
„CS Unirea Sântana” !
Dar toate aceste rezultate nu ar fi
posibile fără multă muncă și sacrificii din partea lor, fără lacrimi și
sudoare, fără înțelepciunea, răbdarea și talentul antrenorului Sebastian Rus, fară munca și devotamentul
președintei secției Judo a clubului
mai sus amintit d-na Angela Giurgiu, care ne-a demonstrat de nenu-
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ultimul rând a sponsorilor, ei nu ar
fi ajuns aici, de aceea pe lângă aceste medalii obținute pe care vi le dedică și vouă celor care ii felicitati și
încurajați in permanență, spun prin
intermediul nostru,
„UN MARE MULȚUMESC” tuturor celor care i-au susținut in drumul lor
spre performanță și cu siguranță ii
vor susține în continuare !
Primăria Orașului Sântana
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Știați că...
Din anul școlar 1919-1920 la Şcoala elementară confesională
romano-catolică din Comlăuș limba maghiară este înlocuită cu
limba germană. Cataloagele din anul 1920 sunt scrise în limba
germană, iar locul naşterii copiilor era considerat Altsanktana, comitatul Arad, ţara Ungaria. Ştampila rămâne aceeași.
Prin reforma Legii Agrare din 1921 şcoala a fost împroprietărită
cu: 9 ha şi 2 ar. Pământ agricol; 5 iugăre grădină şcolară (echivalentul a 2 ha şi 9 ar) şi 715 mp teren în vatra satului numit ,,La
ţigani” pentru grădină şcolară.
Între anii 1920-1940 școala funcţionează cu patru învăţători, directorul şcolii în toată această perioadă fiind învățătorul Muscă
Ştefan. Locuitorii din comună duceau o viață precară, copiii
frecventau sporadic şcoala, iar mortalitatea infantilă, în special la
clasele inferioare, era ridicată. Decesul se consemna în catalog
printr-o cruce trecută în dreptul numelui elevului şi prin menţiunea
,,decedat”. De altfel, în cataloage se făceau mențiuni referitoare la
starea de sănătate a elevilor de tipul: ,,elevul nu frecventează fiind bolnav de bube” sau ,, elevul este clătit de minte”. În special
primăvara numeroși elevi erau trimiși de părinți la muncă : ,,angajat la vaci”; ,,angajat la porci”; ,,plecat la munci”; ,,plecat din
comună”; ,,plecat în pustă” sau ,,angajat servitor”. Din aceste motive din 90-100 copii înscrişi în clasa I-a, doar 40-45 absolveau 4
clase şi, dintre aceştia, doar 7-8 absolveau şi clasa a VI-a.
Până după război elevii nu au avut caiete. La şcoală se scria pe
tăbliţe din ardezie. Creionul se numea „griflu” sau „Griffel” în
germană şi era tot din ardezie. Geanta de şcoală era o „straiţă”
făcută din şuşorcă.
În anii celui de-al doilea război mondial învățământul local s-a
străduit cu greu să răzbată. Cea mai grea perioadă era iarna, când,
din cauza lipsei combustibilului, copiii trebuiau să aducă lemne de
acasă sau, în cazurile extreme, cursurile se întrerupeau.
În anul 1943 Inspectoratul şcolar a solicitat școlilor informații despre starea de spirit a învăţătorilor. Directorul școlii, învățătoarea
Florica Ardelean, a trimis următorul răspuns: ,,Învăţătorii de la
şcoala noastră sunt aproape disperaţi – cum credem că sunt peste
tot din cauza situaţiei materiale deplorabile. Salarul fiind absolut
neînsemnat faţă de costul vieţii, din care motiv provine acea nervozitate dezastroasă ce împiedică conlucrarea armonioasă cu celelalte instituţii din comună, a căror funcţionari sunt din punct de vedere bănesc mai omeneşte retribuiţi, având pe lângă salariul plătit
de stat şi alte surse de existenţă... Învăţătorii neavând posibilitatea
să trăiască în condiţiile cerute de rangul lor sunt priviţi cu un fel de
compătimire şi desconsideraţi din punct de vedere social. Aceasta e cruda realitate”.
Din alte documente aflate în arhiva școlii aflăm că: ,,Se face
cunoscut tuturor colegilor că cererile pentru încălţăminte
confecţionată se vor preda celor în drept cu ocazia plăţii salariului pe decembrie.... Pentru cei care n-au putut primi încălţăminte
confecţionată din acest stoc redus, urmează să li se acorde talpă
pe bază de cerere model...”. Sau: „Dacă aveţi nevoie de aţă pentru
cârpitul hainelor la copiii de şcoală, vă veţi adresa direct Consiliului de Patronaj Bucureşti”.
Anul şcolar 1943-1944 a funcționat cu 7 clase cu 341 elevi din
care 17 rromi, (3 fete) sub îndrumarea a opt învăţători. După un an
erau înscrişi 440 de elevi din care doar 285 frecventau.
Din cauza războiului şi a prezenței armatei sovietice, care era cazată
în clădirile şcolilor din Sântana, la 11 ianuarie 1944 se desfiinţează
cursul superior de la Şcoala primară de Stat din Sântana şi elevii se
mută la şcoala din Comlăuş până în 15 ianuarie 1945.
Prof. Gligor Cornel
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Cum mergem la Biserică
( partea a II )

Ne pregătim de plecare noi și toți cei din
familie. Plecăm la biserică împreună, așa
cum am vrea să rămână familia noastră
până la sfârșit. La vremea hotărâtă,
plecăm spre biserică mergând cuviincios, gândindu-ne la toate cele le-am
făcut în acea săptămână și la ce urmează
a face. Nimeni și nimic nu trebuie să ne
depărteze de la drumul spre biserică. Diavolul are metodele lui de a ne face să
întârziem, uneori chiar de tot. De aceea
e important să avem rugăciunea în minte
mereu. Pe drum ne salutăm creștinește cu
„Doamne ajută!” sau „Dumnezeu să ne
ierte!” sau cum obișnuim fiecare creștin.
Nu este îngăduit a „trece pe cealaltă
parte” sau a „pune capul în pământ” la
vederea „prietenilor”.
La biserică nu trebuie mers târziu (ora
11). Slujba Utreniei începe de dimineață
(8,30 sau 9) și este necesar a fi deja în
biserică pentru a avea timp de rugăciune
și pentru a aprinde câteva lumânări pentru cei noi și pentru cei dragi ai noștri.
Ajungând la biserică, ne scuturăm de
praf (noroi, zăpadă) și intrăm în sfântul
locaș. Bărbații pe ușile laterale care duc
în naos iar femeile pe ușa dinspre Apus,
care duce în pronaos. Pentru cei care nu
sunt familiarizați cu termenii, amintim că
biserica are forma unei corăbii. În Sfântul Altar este cârma parohiei unde stă
nevrednicul preot. Mai apoi el este ajutat de cantorii din străni. Nivelul cel mai
jos al bisericii este numit naos și aici stau
bărbații. Pe vremurile corăbiilor cu vâsle
aici se purta greul corăbiei. Femeile stau
în spate, cu o treaptă mai sus așa încât
pot să vadă Sfânta Slujbă peste capetele
bărbaților.
Curățiți la suflet și la trup, intrăm în
biserică cu multă evlavie, spunând: „Intra-voi în Casa Ta, închina-mă-voi în Biserica Ta cea Sfântă întru frica Ta. Doamne povățuiește-mă întru dreptatea Ta,
iar față de vrăjmașii mei, îndreptează
înainte Ta calea mea”.
În biserică trebuie să mergem ușor, fără
tropăială sau zgomot, învățându-ne și copiii să nu fugă prin biserică și femeile
să nu poarte tocuri gălăgioase, pentru a
nu rupe închinătorilor firul rugăciunii și
ascultării Sfintelor Slujbe.
Bărbații intră cu capul descoperit iar
femeile cu capul acoperit, după exemplul Maicii Domnului. Tot după modelul Mântuitorului și al sfinților și
bărbaților le indicat să poarte barbă (nu
doar preoților) după cuvântul din Levitic: „Să nu vă stricați bărbiile voastre” (Lev. 19,27; 21,15) . Cu sau fără
batic sau barbă, suntem toți chemați la
biserică. Dacă nu le poți purta, nu fugi
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de biserică, nu te va scoate nimeni afară.
Când intrăm în biserică trebuie să mergem la sfintele icoane din fața pentru a
ne închina înaintea lor. Câte unul sau
câte doi, după cum este obiceiul locului, creștinii ajungând în fața icoanei fac
două închinăciuni împreunate cu Sfânta Cruce, sărută icoana (dacă sunt doi,
sărută primul cel mai în vârstă), mai fac
o închinăciune, se întorc spre dreapta și
spre stânga cerând iertare celor prezenți
(dacă sunt doi își cer unul altuia) și se
retrag spre locurile lor. Când sărutăm
o icoană, trebuie să avem grijă a săruta
mâna sau piciorul Mântuitorului, al Maicii Domnului sau a sfântului reprezentat. Deasemenea trebuie să avem grijă să
nu murdărim icoana, ci atingând-o ușor
cu buzele. Sărutarea icoanei trebuie să
se facă doar în anumite momente, pentru a nu deranja slujba. De aceea în unele biserici există obiceiul de a merge la
sărutare în timpul doxologiei (sfârșitul
Utreniei) sau în timpul ecteniei întreite
(a pomenirilor). Dacă se întâmplă să urmeze un moment important al slujbei se
opresc toți cei ce stau la rând, așteptând
să treacă acel moment și trăindu-l cu
toții. La fel trebuie procedat și
când se intră în biserică.
Un bun creștin mereu va fi deja în
biserică la începutul Sfintei Liturghii
(ora 10 de obicei). Dar dacă se întâmplă
să se întârzie (cel mult jumătate de oră)
atunci trebuie să știe că nu are voie să se
plimbe prin biserică în timpul Vohodului (ieșirii) cu Evanghelia, în timpul citirii Apostolului sau a Sfintei Evanghelii,
în timpul Heruvicului. Tot în această categorie a interzicerii plimbatului intră și
momentele Crezului, Prefacerii sau când
se zice Tatăl nostru. Ce faci dacă vrei să
intri în biserică și auzi că se citește Evanghelia? Stai la ușă până se termină și
după aceia intri. Se mai întâmplă ca preotul să citească solemn Sfânta Evanghelie, tot poporul să stea în genunchi în
perfectă liniște și să se trezească un „cineva” care pășește țanțoș printre creștinii
îngenunchiați să meargă să sărute icoana,
sau să-și ocupe locul. Din păcate, în unele biserici există și acest obicei cu „locul
meu”. Și este prea bine înrădăcinat ca să
poată fi desființat așa ușor fie că se plătește
sau nu o taxă. Scaunele în biserică există
pentru cei neputincioși, pentru mămici cu
copii, gravide, oameni bolnavi (nu cu o
simplă răceală), bătrâni, goști (oaspeți).
Pr. Gabriel C. Mariș

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

Editat de:
SC Confianza SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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Aniversarea a
50 de ani de căsătorie

În data de 01.10.2021, a avut loc premierea
cuplurilor care pentru toți tinerii căsătoriți sunt
un exemplu demn de urmat, este vorba despre
cuplurile din Sântana și Caporal Alexa care au
împliniti cincizeci de ani de căsătorie. Din cauza pandemiei, premierea nu s-a putut ține ca în
anii anteriori, dar cu toate acestea, domnul primar Daniel Sorin Tomuța, s-a deplasat la domiciuliul fiecărui cuplu pentru a le oferi o diplomă aniversară, un buchet de flori și un premiu
financiar oferit din partea primăriei.
Pe această cale, dorim să îi felicităm
pe cei care au sărbătorit nunta de aur
și să le urăm multă sănătate.
Aniversare a 50 de ani de căsătorie 2021
Bădău Gheorghe Și Bădău Lucreția
Beju Ioan Și Beju Sabina
Bălaj Constantin Și Bălaj Doina
Belei Ioan Și Belei Aurelia
Budiu Simion Și Budiu Elena
Coman Isai Și Coman Rozalia
Doroț Francisc Și Doroț Terezia
Fericean Gheorghe Și Fericean Mărioara
Gligor Rovin Și Gligor Iuliana
Mateaș Ioan-Zoltan Și Mateaș Ana
Műller Iosif Și Műller Terezia
Olariu Ioan Și Olariu Maria
Ploscaru Alexandru Și Ploscaru Livia
Pop Alexandru Și Pop Viorica
Roșu Vasile Și Roșu Maria-Aurelia
Trandafir Viorel Și Trandafir Ana

Sărbătorile lunii noiembrie
Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil

Cine au fost
Sfinții Mihail și Gavriil?
Numele Arhanghelului Gavriil,
vine din ebraică „Dumnezeu este puterea mea”, este unanim considerat a
fi mesagerul veştilor bune. Confotm
Noului Testament, el le-a vestit sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana naşterea
Fecioarei Maria.
Totodată, vestea cea bună, naşterea
Mântuitorului, a fost adusă Maicii
Domnului tot de Arhanghelul Gavril. Acest sfant este înfăţişat în icoane ca purtător al unui semn divin,
un crin sau o trompetă (în care va
suna pentru a anunţa cea de-a doua
venire a lui Iisus pe Pământ).
Mihail vine tot din ebraică și se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu”.
Sfantul Mihail, transmite rugăciunile adresate de credincioşi Tatălui
Ceresc şi este cel dintâi dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii
răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu.
Este reprezentat în iconografia ortodoxă în costum de soldat, purtând
în mână o suliţă cu vârful îndreptat

ingeresti, asezate in cate trei grupuri
suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stapanii; Incepatorii, Arhangheli, Ingeri.
Sfintii Arhangheli sunt in numar de
sapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil,
spre pământ.
Sfinții Mihail și Gavriil sunt prăz- Uriil, Gudiil si Varahil, insa cei mai
nuiți în data de 8 noiembrie în ca- cunoscuti sunt Sfintii Arhangheli
lendarul ortodox 2021, tot atunci Mihail si Gavriil.
este sărbătorit și soborul lui Mihail Ziua de 8 noiembrie este totodată
și Gavriil.
“Vara Arhanghelilor”, care ține o zi.
A fost aleasa ziua a opta din luna a
noua cum era la inceput, pentru ca Pe lângă aceasta, între Arhangheli și
cifra 8 este simbolul vietii vesnice- Crăciun trebuie să mai fie între două
iar ei apartin vesniciei, iar pe de alta și patru zile senine și călduroase care
parte ne aminteste de cele noua cete se numesc popular “Vara iernii”.

8 noiembrie
- Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilCu ocazia zilei Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril
urăm tuturor cetățenilor
care serbează în 8 noiembrie
ziua de nume
un călduros și din inimă

Un tezaur de
argint descoperit
la Sântana
La începutul lunii octombrie, doi
tineri, unul din Sântana și unul din
Pâncota au descoperit întâmplător pe un teren agricol de pe raza
UAT Sântana, o oală de lut în care
se aflau 643 de monede de argint.
Acestea au fost duse la sediul
primăriei, urmând să fie predate
Direcției Județene pentru Cultură
Arad, ajungând mai apoi în posesia
muzeului din Arad care v-a stabili
atât vechimea monedelor cât și valoarea lor.
Primăria Orașului Sântana

La Mulți Ani!

Să aibă o zi plină de bucurie
și să sărbătorească în pace și liniște
alături de prieteni și familie.
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
SÂNTĂNEANUL
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Stimați cetățeni,
Datorită acestei pandemii ce există la nivel
mondial, oricând putem avea cazuri de persoane infectate cu virusul SARS Cov-2.
Pentru a limita răspândirea virusului depinde
de fiecare dintre noi să ne protejăm și să-i protejăm pe cei dragi nouă.
Este esențial să purtați masca în mod corect în
spațiile închise, în magazine, în instituțiile publice și pe stradă, să păstrați distanța între noi
și să ne spălăm sau să ne dezinfectăm foarte des
pe mâini.

MERGEȚI LA VACCINARE

Respectați regulile sanitare
recomandate !

Primăria Orașului Sântana

Pentru siguranța dumneavoastră
și a celor din jur,
RESPECTAȚI MĂSURILE !
- evitați zonele aglomerate! este o modalitate simplă de a vă
proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi.
- spălați-vă cât mai des pe mâini! și folosiți dezinfectant ori
de câte ori intrați și ieșiți dintr-un loc public.
- dezinfectați suprafețele pe care le atingeți
- semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință
că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu covid-19 sau care ar fi venit dintr-o țară afectată și care nu se află
la izolare!
- dacă aveți simptome de gripă sau răceală rămâneți acasă!
sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi
- în cazul în care suspectați că sunteți infectat cu covid-19
apelati numarul de urgenta 112!
- dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu
strictețe recomandările autorităților!
-purtați masca de protecție

ANUNȚ
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea 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 stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie și a normelor metodologice
de aplicare aprobate prin HGR nr. 1073/2021, beneficiază de ajutoare de încalzire a locuinței pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală
sau după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum și de supliment pentru energie pe tot parcursul anului, consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă
pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea
locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat
de persoana singură, respectiv de un membru al
familiei care are capacitate deplină de exercițiu
al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului. De asemenea ajutorul 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 şi declaraţie pe propria răspundere însoțită
obligatoriu de documente justificative privind
componența familiei, veniturile realizate de
membrii acesteia precum și acte doveditoare pri-

vind locuința sau bunurile deținute de aceștia. În
cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie are obligaţia de a menţiona
componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de
client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, 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
noiembrie respectând programul 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, şi 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

SÂNTĂNEANUL
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Peste 6 la mie
îmbolnăviri COVID
în orașul Sântana
În situația în care Orașul Sântana a depășit
incidența cazurilor COVID de 6 la mia de locuitori,
anunțăm cetățenii din Sântana și satul aparținător
Caporal Alexa despre măsurile care se aplică pentru diminuarea impactului tipului de risc.
Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc aplicabile in localităţile in care incidenţa cazurilor COVID este mai mare de 6 la mia de
locuitori
Programul activităţilor economice este permis până la ora 24:00, iar
în weekend, până la ora 22:00, atunci când incidenţa este între 6 şi 7,5
la mie.
Localităţile cu peste 6 la mie intră în carantină în weekend, când circulaţia între orele 20:00 şi 05:00 se face doar cu declaraţie pe propria răspundere. Sunt exceptaţi de la această măsură cei care au schema completă de vaccinare şi cei care au trecut prin boală.
În localităţile cu rata de infectare peste 7,5 la mie, măsura este valabilă pentru toate zilele săptămânii.
Accesul la restaurante, spectacole, săli de fîtness, piscine, locuri de joacă se face doar la 50% din capacitate. Pot intra doar cei care au dovada
vaccinării sau a trecerii prin boală.
Copiii cu vârstă sub 12 ani sunt exceptaţi de la această regulă.
Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în spațiile deschise
cât și în cele închise.
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Noi obiective de interes public date în folosință

Inaugurarea festivă
a noii săli de sport a orașului

Sâmbătă 02.10. 2021, Primăria orașului Sântana a inaugurat cea de-a doua sală de sport din
oraș. Situată pe str.Tudor Vladimirescu nr.25, în curtea școlii primare,
această sală este dedicată în aceeași
măsură procesului instructiv educativ cât și altor competiții sportive. De la inaugurare nu putea să lipsească clubul sportiv al orașului „CS
UNIREA SÂNTANA”, care a făcut
și mai atractiv acest eveniment, datorită faptului că maestrul Ruben
Stoia, noul antrenorul al secției de
box din cadrul clubului, a organizat
o gală de box intitulată „CUPA UNIREA SÂNTANA „.
La inedita competiție s-au întrecut
boxeri din cinci cluburi din țară și
au fost prezenți, ca invitați speciali,

campionii Gabriel Bozan și Mihai
Nistor. Cu acest prilej s-a anunțat și
deschiderea secției de box la Sântana, unde sunt așteptați toți iubitorii
acestui sport!
Si pentru că acest eveniment sportiv a fost susținut de Administrația
Locală, unul dintre momentele care
ne-au dovedit încă odată că atât sportivii cât și sântanenii au suflet bun, a
fost acțiunea caritabilă de susținere
a sportivului Gaita Fotoc Alexandru
Nicușor, care in urma unui accident
a rămas în scaun cu rotile și pentru care orice ajutor financiar oferit
este binevenit și îl ajută la plata tratamentului costisitor pentru recuperare.
Inspectorul sportiv al „CS UNIREA SÂNTANA”, d-na Angela

Giurgiu, care s-a ocupat împreună cu domnul antrenor Ruben Stoia
de organizarea acestui eveniment,
le-a mulțumit pentru implicare și
susținere: domnului primar Daniel
Sorin Tomuța, domnului viceprimar Dinorel Musca, președintelui
Clubului Sportiv, domnul Marius
Coroi, directorilor de la scolile din
oraș, domnii Căruntu Mircea și Nicolae Creț și nu în ultimul rând
sponsorilor, pentru susținerea financiară.
Totodată a ținut să le mulțumească,
inclusiv prin intermediul ziarului
nostru, domnilor Ionel Bulbuc și
Răzvan Cadar, cei doi vicepreședinți
ai Consiliului Județean Arad, a căror
prezența la acest eveniment i-a întărit convingerea că clubul sportiv
local v-a avea parte în viitor și de
susținerea Consiliului Județean.

Inaugurarea Centrului de Permanență

Mă bucură nespus deschiderea centrului de permanență. A
fost un demers complicat, dar
insistența noastră a primit un
răspuns pozitiv de la autoritățile
județene și naționale, cu toată
dificultatea momentelor pe care
le trăim. Mulțumesc domnului
Ionel Bulbuc, vicepreședintele
Consiliului Județean Arad și
domnului Horia Timiș, directorul Direcției de Sănătate Publică Arad pentru sprijin și colaborare. Apreciez implicarea și
efortul depus în acest sens de
către doamna doctor Anamaria
Petric și doamna Violea Bușta,
director Asistență Socială Sântana, care au reușit să coaguleze echipa de medici ce va deser-

„Mă bucur nespus de mult că prin
deschiderea acestei săli de sport
putem pune la dispoziția elevilor
de la Comlăuș un spațiu adecvat
desfășurării orelor de educație fizică și competițiilor sportive școlare.
Mișcarea, activitatea sportivă, sunt
atribute ale unei societăți moderne. Copiii trebuie îndrumați către
sport, către petrecerea activă a timpului liber, mai ales acuma când
majoritatea dintre ei stau toată ziua
cu nasul în telefon. Ne străduim să
dezvoltăm bazele sportive, parcurile de agrement și nu numai. Prin
construirea pistelor de biciclete încurajăm plimbările cu bicicleta, în
siguranță, departe de traficul auto
tot mai intens și periculos pentru
bicicliști. Sper ca atât elevii școlii
cât și ceilalți iubitori de mișcare să
se bucure de această nouă sală de
sport.”
Primar Daniel Tomuța
În data de 15.10.2021, a fost inaugurat centrul
de permanență din orașul nostru.
Centrul va funcționa în spațiul ocupat până
acum de unitatea de primiri urgențe și va asigura asistenţa medicală în regim de gardă pentru locuitorii din Sântana și localitățile limitrofe.
Centru a fost deschis în prezența echipei medicale, a reprezentanților primăriei, ai Consiliului
Județean și ai Direcției de Sănătate Publică Arad.

Programul de functionare al centrului
este : Luni - Vineri: 15.00 : 08.00
vi acest centru de permanență. privească activitatea noastră cu
Sâmbătă și duminică: permanent
Le doresc succes în activita- înțelegere și înțelepciune, penLe urăm succes în activitate!
te, iar sântănenilor multă sănă- tru că primăria orașului, cu toatate. Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite tuturor
că primăria și eu personal vom
continua să facem tot ce depinde de noi pentru a asigura servicii de calitate, pentru a crește
siguranța și calitatea vieților
noastre. În același timp îi rog să

LOCAȚIA:

tă bunăvoința de care dispune,
Sântana- str. Muncii, nr. 53
nu poate rezolva singură și mai
(fosta locație a Unității de Primiri
ales într-un timp scurt tot specUrgențe).
trul de nevoi al localității.
Primar Daniel Tomuța Centrul de Permanență asigură continuitatea
asistenței medicale primare în regim de gardă,
înafara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, pentru pacienții din
zonele arondate, după cum urmează:
Sântana, Macea , Dorobanți, Curtici, Iratoș,
Șofronea, Zimandul-Nou.
Gărzile vor fi asigurate de către o echipa de personal medical formată din 8 medici și 8 asistenți
medicali care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Serviciile medicale se acordă tuturor persoanelor care le solicita indiferent de statutul de asigurat medical al acestora.
Primăria Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii SEPTEMBRIE
2021

CIURAR MARIUS-EMANUEL și DOROȚ MUREȘANCA-RAISA
MAT E Ș VALENTIN și SO LO MO N AD I NA - CL AUDIA
B OȘ N E AG F LO R IN-AND REI și B IRO ALEX A NDRA -LILIA NA
D U R U L-A NC A RĂ ZVAN și TOTH ALEX A NDRA -A LINA
VL A D MARIUS -VIRG IL și ȘTEAP DA NIEL A
COZON AC F R IMU-MĂDĂLIN și VL AȘIN A LEX A NDRA
TOMA C RISTIAN-MIHĂIȚĂ și PO ȘO GA N RA MONA
R OM AN G HEO RG HE și NEMEȘ PIROSK A
G OTA N DANIEL-MO ISE și INCZE S A LOMEEA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi
cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

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

COMEMORĂRI
GIURGIU MARIA
VAND IOAN
POPA MATEI

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
MIȘCOI SIMION
ROȘU ELENA
ȘERBAN VICTORIA
TOMUȚA RODICA
NICOLA CONSTANTIN
COLOMPAR MIHAI

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească sufletele.
Primar, Daniel Tomuța

Echipa ENEL
ANUNȚĂ

Începând cu data de
21.10.2021 și până la sfârșitul anului 2021, echipa de
SÂNTĂNEANUL

la Enel Energie S.A. va fi
prezentă în localitatea Sântana, la sediul situat pe str.
Mihai Eminescu nr.113, în
fiecare joi a săptămânii, în
intervalul orar 9:00-15:00.

OCTOMBRIE

2021

SÂNTĂNEANUL
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Din activitatea
Consiliului Local Sântana

Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 21.09.2021,
având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotârâre privind actualizarea cofinanţării obiectivului de investiţii „
Reabilitare Școala Gimnazială Sfânta Ana,
cu clasele I-IV, corp de clădire str. Unirii,
nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Ștefan
Hell în Oraşul Sântana, judetul Arad „inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 22.09.2021,
având pe ordinea de zi următoarele:
1.
Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului
situat în Oraş Sântana str. Muncii nr. 73
ap. 2 CF 303941-c1-u2 Sântana aparţinând
domeniului public al Oraşului Sântana, judetul Arad, având ca obiectiv “Amenajare
spaţii medicale”- inițiator Tomuța DanielSorin primar, comisia 1
2.
Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului
situat în Oraş Sântana str. Muncii nr. 73 ap.
3 CF 303941-c1-u3 Sântana, aparţinând
domeniului public al Oraşului Sântana,
judetul Arad, având ca obiectiv “Amenajare de after-school, cu respectarea prevederilor legii educaţiei naţionale nr.1/2011”
”- inițiator Tomuța Daniel-Sorin primar,
comisia 1
3.
Proiect de hotârâre privind mandatarea asociației de dezvoltare intercomunitară de transport public Arad în vederea
atribuirii gestiunii serviciului de transport
public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a asociației de dezvoltare
intercomunitară de transport public Arad”inițiator Tomuța Daniel-Sorin primar, comisia 31
4.
Proiect de hotărâre privind stabilirea platformei de depozitare temporară
a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor
inerte rezultate din construcții. ”- inițiator
Tomuța Daniel-Sorin primar, comisia 1

5.
Proiect de hotârâre privind desemnarea reprezentantilor consiliului local în
consiliile de administrație ale unităților de
învățământ în Orașul Sântana pentru anul
școlar 2021-2022”- inițiator Tomuța Daniel-Sorin primar, comisia 2
6.
Proiect de hotârâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Orașului Sântana
cu includerea terenurilor înscrise în CF nr.
315175 Sântana, CF nr. 314574 și CF nr.
315644 Sântana”- inițiator Tomuța DanielSorin primar, comisia 1
7.
Proiect de hotârâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii
„Reabilitare şcoala gimnazială Sfânta Ana,
cu clasele I-IV, corp de clădire str. Unirii,
nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Ștefan
Hell în Oraşul Sântana, judeţul Arad””inițiator Tomuța Daniel-Sorin primar, comisia 1
8.
Proiect de hotârâre privind actualizarea cofinanţării obiectivului de investiţii
„ Reabilitare Școala Gimnazială Sfânta Ana,
cu clasele I-IV, corp de clădire str. Unirii,
nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Ștefan
Hell în Oraşul Sântana, judetul Arad „”inițiator Tomuța Daniel-Sorin primar, comisia 1
9.
Diverse
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 29.09.2021,
având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotârâre privind rectificarea
bugetului local al Oraşului Sântana pentru
anul 2021- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,
comisia 1
2. Proiect de hotărâre privind punerea la
dispoziție a spațiului situat în Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 53A, evidențiat în CF
nr.303635-c1-u7 în vederea funcționării
centrului de permanență Sântana- inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
Primăria Orașului Sântana

ANUNȚ

PRIVIND COLECTAREA TEXTILELOR
Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință
că începând cu data de 21.10.2021, Primăria Orașului Sântana va asigura preluarea
de la populație a materialelor textile, îmbrăcăminte și încălțăminte, lenjerie de pat,
fețe de masă, pături, jucării din material
textil, indiferent de starea acestora (intacte sau rupte).
Preluarea acestora se face
la sediul Primăriei Sântana,
de luni până joi între orele
08:00 – 16:00
și vineri între orele
08:00- 14:00,
doar dacă sunt livrate în saci.
Materialele textile care nu sunt acceptate:

covoare, steaguri, perne și pilote cu pene.
Pentru mai multe informații, puteți apela numărul de telefon 0733037830, Blidar
Laurențiu.
*Materialele textile colectate în cadrul
acestei campanii vor fi donate de Crucea
Roșie Arad, iar cele care nu pot fi donate se vor recicla.
Primăria Orașului Sântana

pag. 7

   

  SÂNTĂNEANUL

OCTOMBRIE        2021

Atenție la preocupările
de toamnă

Am intrat în anotimpul
toamnei, când toți cetățenii
trebuie să ia în considerare
câteva activități de sezon:
- curățenia șanțurilor, decolmatarea, trebuie să fie
privită cu seriozitate de către
fiecare locuitor al orașului
pentru prevenirea posibilelor inundații.
- de asemenea, rugăm cetățenii să facă curățenie în fața
caselor și să adune frunzele
căzute
- atenție la verificarea sobelor și a hornurilor, acțiune
ce trebuie făcută de fiecare
proprietar de casă (imobil)
din comună, pentru că ne

apropiem de sezonul rece
și trebuie avut grijă pentru
prevenirea incendiilor ce pot
apărea din neglijența verificării sistemelor de încălzire
pe care le folosește fiecare
cetățean.
De asemenea, după cum
bine se știe, odată cu venirea toamnei se strâng resturile vegetale în gospodării și
frunzele de nuc pe domeniul
public. Obiceiul încetățenit
este ca frunzele de nuc și alte
resturi vegetale adunate la
stradă să fie aprinse și lăsate să fumege înecând în fum
toat orașul.
Tot un obicei al acestei pe-

În atenția cetățenilor
rioade este și apariția focurilor pe miriști.
Toate aceste activități trebuie privite cu seriozitate
și responsabitate, există o
legislație clară în acest domeniu.
Facem un apel la bun simt
și responsabilitate din partea
celor ce întreprind astfel de
activități, pentru respectarea
normativelor legale în vigoare .
Primăria
Orașului Sântana

COLECTAREA DEȘEURILOR VEGETALE
Primăria Oraşului Sântana va derula o
campanie de colectare a deşeurilor de origine vegetală (frunze, crengi, etc.)

Campania se desfășoară
începând de luni, 01.11.2021,
din zona Comlăuș, str. Aurel Vlaicu,
urmând să se curețe
întreaga localitate.
Graficul de colectare
a deșeurilor vegetale se va anunța
periodic pe pagina de facebook
a primăriei.

Deşeurile vor fi colectate doar dacă sunt
depozitate într-un singur loc
și dacă sunt legate.

Spălătorie

de
covoare
la
Sântana

Primăria Oraşului Sântana ţine să mulţumească pe această cale tuturor cetăţenilor
care vor contribui în acest fel la menţinerea
unui oraș curat.
Primăria Orașului Sântana

Spălătorie de covoare profesională RIDICĂM și rambursăm direct de la domiciliul dumneavoastră cu transport GRATUIT.
Spălăm și uscăm pături, plapumi,
toppere, huse de saltele și perne
INDIFERENT DE ANOTIMP, livrarea se face în 48-72 de ore.
Telefon 0771.348.081 – Betti

COLECTARE GRATUITĂ
A DEȘEURILOR VOLUMINOASE

Începând cu data de 05.10.2021,

primăria orașului Sântana va asigura pentru cetățenii din Sântana și Caporal Alexa,
serviciul gratuit de colectare a deșeurilor
voluminoase.

Depozitarea acestor deșeuri
se va face într-un container închiriat,
amplasat în incinta
depozitului de moloz aflat
pe strada Ghioceilor,
vizavi de
Liceul Tehnologic „Ștefan Hell”.

DEȘEURI VOLUMINOASE ACCEPTATE
ÎN CONTAINER: MOBILIER ȘI SALTELE,
OBIECTE SANITARE ( VAS DE WC, CHIUVETĂ, ETC. ) COVOARE ȘI MOCHETE;
Aceată campanie se adresează doar per- DEȘEURI CARE NU SUNT ACCEPTATE
soanelor care au domiciliul sau reședința
ÎN CONTAINER: uleiurile uzate, baterii,

pe raza U.A.T. Sântana, iar predarea
resturile de construcții, deșeuri vegetale,
deșeurilor se va face doar în baza actului
substanțe toxice, deșeuri menajere, textile;
care atestă acest fapt.
Primăria Orașului Sântana

Noile restricţii stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin hotărâre de guvern
săptămâna trecută au intrat în vigoare începând de luni, 25
octombrie 2021, de la ora 0:00. Măsurile se aplică pentru cel
puţin 30 de zile.
Începând de luni, accesul în mall-uri va fi permis doar persoanelor vaccinate şi celor trecute prin boală, în baza certificatului verde. în magazinele esenţiale - alimentare sau farmacii - va fi permis accesul şi nevaccinaţilor, dar doar dacă
acestea se află în afara centrelor comerciale mari.
În cazul copiilor cu vârsta sub 12 ani, aceştia pot intra în
zonele unde se impune obligativitatea certificatului verde numai dacă sunt însoţiţi de adulţi care sunt vaccinaţi.
În clădirile publice, instituţii oficiale, este obligatorie
prezentarea certificatului verde (care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea) pentru toţi cei care NU lucrează
în acea clădire („vizitatori”). Măsura se aplică şi în cazul
clădirilor private în care se află peste 50 de persoane.
Şi la piscine, săli de fitness, săli de sport, săli de jocuri şi locuri de joacă pentru copii accesul se face pe baza certificatului verde.
Documentul este solicitat şi în instituţii muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producţie de film şi
audiovizuală, instituţii de spectacole şi/sau concerte, şcoli
populare de artă şi meserii, fie că îşi desfăşoară activitatea în
spaţii închise sau deschise.
De asemenea, în restaurante, cafenele, cofetării, unităţi de
alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate este
necesar pentru acces certificatul verde.
Masca de protecţie - purtată astfel încât să acopere nasul şi
gura - redevine obligatorie peste tot în ţară, în toate spaţiile
publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise, la locul de
muncă şi în mijloacele de transport în comun.
Această măsură are şi excepţii, care îi privesc pe copiii mici,
preoţi sau cei care fac sport:
copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
- persoanele care sunt singure în birou;
- prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării
distanţei de 3 metri între persoane;
- reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu
condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;
- persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în
condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate
crescută etc.) sau activităţi sportive.
Circulaţia persoanelor nevaccinate şi netrecute prin boală
în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22:00-05:00,
este interzisă cu anumite excepţii (deplasare la/de la locul
de muncă, urgenţe medicale etc.) pentru care este nevoie de
completarea unei declaraţii pe proprie răspundere.
Persoanele vaccinate sau trecute prin boala, care circulă
după ora 22:00 trebuie să poată prezenta certificatul verde
(pe hârtie sau format electronic).
Toţi agenţii economici (magazine, restaurante, săli de fitness etc) trebuie să închidă la ora 21:00.
Barurile, cluburile şi discotecile se închid.
Sunt interzise evenimentele private (nunţi, botezuri, mese
festive etc.), concertele şi spectacolele cu public, precum şi
accesul spectatorilor la competiţiile sportive.
Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul
clădirilor şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă
rămân deschise pentru cei cu certificat verde la 30% din capacitate.
Elevii din grădiniţele şi şcolile de stat intră în vacanţă pentru două săptămâni şi se suspendă activitatea afterschool-urilor. Doar creşele rămân deschise.
SÂNTĂNEANUL

OCTOMBRIE

2021

SÂNTĂNEANUL

pag. 8

Șantiere deschise, investiții în derulare, proiecte de viitor !
Se lucrează la Baza Sportivă
din Sântana

Lucrările efectuate la baza sportivă situată pe str. Mihai Viteazul
prind contur.
Se lucrează la clădirea în care
vor fi amplasate grupurile sanitare, vestiarele pentru sportivi și
birourile administrative.
Noua bază sportivă va deține
un teren de sport de dimensiuni normale și unul de dimensiuni reduse, unul de fotbal și unul
multifuncțional și o tribună de
500 de locuri.
Primăria Orașului Sântana

Se lucrează la Baza Sportivă
din Caporal Alexa

La baza sportivă din Caporal
Alexa, au fost demarate lucrările
de însămânțare a gazonului.
Între timp instalația de irigat
subterană a fost finalizată, precum și cablurile de curent pentru
instalația de nocturnă au fost introduse subteran.
Primăria Orașului Sântana

Din activitatea
Gospodăriei Orășenești

Societatea de gospodărire
orășenească, aflată sub autoritatea Consiliului Local Sântana a realizat în luna octombrie
următoarele lucrări:
Lucrări de reparații
acoperiș la sala de antrenament
a Clubului Sportiv Unirea Sântana.
Lucrări de reparații și
zugrăveli la sala secției de box.
Lucrări de reparații trotuare strada Câmpului și strada
Muncii.
Lucrări de reparații treceri de pietoni strada Câmpului
cu strada Ghioceilor.
Plantat flori în scuaruri
și în centrul orașului.
Întreținere spații verzi în
centrul orașului și în toate parcurile orașului inclusiv parcul
din Caporal Alexa.
Primăria Orașului Sântana

Proiectul
„Casa
Urbarială”
Lucrările la fațada
exterioară a Monumentului Istoric URBARIALHAUS a fost finalizată în
proporție de 90%. A fost
finalizată montarea ferestrelor, aplicarea tencuielii exterioare și apli-

carea culorii pe campul
fațadei și pe elementele
decorative.
Astfel a fost posibilă
demontarea schelei, ceea
ce a permis continuarea lucrărilor la amenajar-

Pista de biciclete

Lucrările de amenajare
a pistei de biciclete au
ajuns în zona centrală.
Cu ocazia șantierului din
zonă a fost reamenajată
zona pietonală din fața
magazinului Profi prin
lărgirea trotuarelor și
pregătirea spațiului verde
pentru înierbare și plantare a florilor decorative.
De asemenea au fost
mutate 2 bănci din fața

primăriei în zona magazinului Profi și au fost
montate coșuri de gunoi,
iar pentru a limita accesul autoturismelor care
parcau pe spațiul verde
din această zonă și pentru protejarea pistei de
biciclete au fost montați
15 bolarzi sferici.
Lucrările la pista de
bicicletă vor continua
pe str. M. Viteazul până

Limitatoare de viteză

Având în vedere traficul
intens din orașul nostru, în cadrul Comisiei de
Siguranță a Circulației
iar ulterior în Consiliul Local au fost aprobate
o serie de măsuri în vederea creșterii siguranței
pietonilor și a celorlalți
participanți la trafic.
Traficul a fost reglementat prin următoarele
măsuri:
- Amplasarea de indicatoare cu limitarea vitezei
și indicarea marcajului

SÂNTĂNEANUL

CMYK

ea parcării și finalizarea
trotuarului, a legăturilor
dintre trotuar, parcare și
plantarea vegetației.
Primăria
Orașului Sântana
în dreptul DETATEX
iar apoi, după ce linia
de medie tensiune de pe
str. Muncii va fi mutată
în subteran, se vor continua lucrările la pistă pe
str. Muncii până la noua
benzinărie.
Primăria
Orașului Sântana

rezonator în zonele unde
acesta există și suplimentarea marcajului rezonator cu limitatoare de
viteză orizontale
- Amplasarea de treceri de pietoni cu limitatoare de viteză orizontale
și indicatoarele aferente
pe str. Ghioceilor - zona
școlii generale, str. Câmpului - intersecție cu str.
Rozelor și str. Bucegi, str.
Căprioarei - intersecție cu
str. Rozelor și str. Bucegi,
str. Păltinișului, str Muncii

- în fața grădiniței și a Bisericii Catolice
- Amplasarea de limitatoare de viteză orizontale
pe str. Ghioceilor
- Limitarea vitezei maxime admise la 30 km/h pe
str. Ghioceilor, tronson
situat între str. Căprioarei
și str. Muncii
- Interzicerea opririi și
staționării vehiculelor în
zona DJ792C/str. Rodnei,
pe toată lungimea platformei betonate pe care
se desfășoară piața agroalimentară cu excepția
zilelor de joi și duminică
în intervalul orar 04:00 15:00, interval în care va
fi permisă pentru autovehiculele până la 3,5 tone
și marcarea acesteia prin
indicatoarele aferente.
Primăria
Orașului Sântana

