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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

În data de 23 octombrie 2020, în 
sala de evenimente a Căminului Sa-
tul Nou, a avut loc ședința solem-
nă de constituire a noului Consiliu 
Local și de învestire a primarului 
orașului Sântana.

Ședinţa de constituire a fost des-
chisă de către prefectul Gheorghe 
Stoian, care a predat ștafeta celui 
mai vârstnic consilier (Budiu Simi-
on) și celor mai tineri doi consilieri 
(Geoldeș Ioan Veniamin și  Höni-
ges Claudius Georgian ). 

Au urmat validarea mandatelor 
consilierilor locali și depunerea ju-
rământului de către aceștia. 

D-na secretar general Viorica Sas 
a prezentat încheierea de validare a 
alegerii primarului orașului Sânta-

na, după care d-ul Tomuța Daniel 
Sorin a depus jurământul. 

Membrii noului Consiliu Local 
Sântana sunt, în ordine alfabeti-
că, următorii: Ardeu Aurel (PNL), 
Blîndu Diana Cornelia (USR 
PLUS), Budiu Simion (USR PLUS), 
Drida Ioan Adrian (PSD), Geoldeș 

Ioan Veniamin (PNL), Gligor 
Cornel (PNL), Höniges Claudius 
Georgian  (FDGR), Horvath Alin 
(PMP), Laza Emil Traian (PNL), 
Miclăuș Ioan (PSD), Muscă Ioan 
Dinorel (PNL), Petric Anamaria 
Adriana (PNL), Rus Irina (inde-
pendent), Stan Iosif (PNL), Talian 
Adina Claudia (USR PLUS), Toma 
Oana Adina (USR PLUS).

D-na Igreț Alina Mariana (PNL), 
în prezent, supleant, va dobândi, 
după validare, calitatea de membru 

al Consiliului Local Sântana, ca ur-
mare a demisiei din funcția de con-
silier local a d-lui primar Tomuța 
Daniel Sorin.

Aleșii locali au depus următorul 
jurământ:

„Jur să respect Constituția și legi-
le țării și să fac, cu bună-credință, 
tot ceea ce stă în puterile și price-
perea mea, pentru binele locuito-
rilor orașului Sântana. Așa să-mi 
ajute Dumnezeu!”.

Primarul ales al Orașului Sântana
 este Tomuța Daniel

”Dragi concetățeni,
Ziua de 27 septembrie 2020 a fost o 

zi importantă pentru întreaga noas-
tră comunitate. 
În primul rând vă mulțumesc pen-

tru susținerea acordată, într-un nu-
măr atât de mare!  Mi-ați înmânat al 
treilea mandat de primar și vă mărtu-
risesc că sunt deosebit de onorat.                          
Sunt convins că ați făcut-o pentru 

că apreciați munca mea din cei opt 
ani de mandat, responsabilitatea pe 
care am arătat-o în raport cu nevoile 
și binele comunității, într-un cuvânt: 
rezultatele, pentru că, până la urmă, 
doar ele contează!
În egală măsură, votul dumneavos-

tră reprezintă încrederea care îmi este 
oferită și așteptările mari pe care le 
aveți de la noi. 
Mulțumesc tuturor celor care au fost 

la vot, precum și tuturor celor care au 
fost implicați în procesul electoral.

Votul dumneavoastră reprezin-
tă dorința de a continua munca 
de reconstrucție și modernizare a 
orașului Sântana și satului Caporal 
Alexa și voința noastră de a o materi-
aliza prin implicare și profesionalism.
Cu toții ne iubim localitatea în care 

ne-am născut, în care trăim și în care 
muncim și vreau ca și în acest al trei-
lea mandat, să punem un accent con-
stant pe dezvoltare. Avem multe de 
făcut pentru comunitatea noastră. 
Avem planuri, idei și mai ales dorința 
de a continua ritmul schimbărilor în 
bine.Vrem să atragem fonduri euro-
pene pentru proiecte importante care 
să pună în valoare obiective impor-
tante și avem responsabilitatea de a 
� naliza proiectele începute. 
Să � m solidari și uniți în efortul co-

mun de a face din Sântana și Caporal 
Alexa, localități frumoase, moderne 
și prospere.
Urez succes noii echipe de consilieri 

locali, care se va alege în urma votului 
exprimat de către dumneavoastră. Îmi 
doresc să formăm o echipă unită, care 
să lucreze în armonie, scopul nostru, 
al tuturor, � ind binele și dezvoltarea 
continuă a comunității noastre.
Vă asigur că nu vă voi dezamăgi, iar 

ideea mea din campania electorală va 
rămâne aceeași și în următorii patru 
ani: Construim împreună!”

Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

fost implicați în procesul electoral. Primar Daniel Tomuța

Noii consilieri locali 
au depus jurământul

Rezultate alegeri locale
la nivelul Orașului Sântana

Rezultatul voturilor din oraș
pentru funcția de primar

TOM U ȚA  DA N I E L -  2 2 3 8  votu r i
TOMA OANA ADINA -  1540  votur i

HORVATH ALIN -  280  votur i
HÖNIGES CL AUDIUS GEORGIAN -  204  votur i

MICL ĂUȘ IOAN -  66  votur i

Rezultatul voturilor din oraș
pentru Consiliul Local

PN L -  1 9 7 7  votu r i
USR -  1030  votur i
PSD -  352  votur i

RUS IRINA -  286  votur i
FD GR -  270  votur i
PMP-N244  votur i

PRO EUROPA- 124  votur i
PRO ROMANIA-  96  votur i

Rezultatul voturilor din oraș
pentru Consiliul Județean

PN L -  2 1 9 0  votu r i
USR -  1129  votur i
PMP -  348  votur i

PRO ROMANIA-  206  votur i
PSLC-  90  votur i

PRM -  1129  votur i
PPU -  62  votur i
PER-  43  votur i

UDMR- 33  votur i
PARTIDUL REPUBLICAN-31  votur i

Pentru președinte CJ ARAD
Iustin Cionca( PNL) a obținut cele 

mai multe voturi- 2153 voturi
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Mesaj HOG Sântana
Felicitări!

Stimate d-le primar Daniel Sorin Tomuța,
Sântana este bine! În perioada de incerti-

tudine legată de Coronavirus, orașul a arătat 
că dorește o continuitate considerabilă: Cu o 
bună majoritate ați fost con� rmat pentru o 
nouă legislatură. Felicitări de la HOG Sânta-
na, suntem cu toții fericiți pentru acest bine-
meritat succes!

Spre deosebire de o nouă alegere – în care 
candidatului i se oferă laude anticipate, dacă 
pot să mă exprim așa – o realegere este con-
� rmarea politicii de succes, cu care alegătorii 
au fost mulțumiți. Exact acest lucru – munca 

de succes și satisfacția alegătorilor dumnea-
voastră – vă dorim și în noul mandat.

Continuați cu ceea ce vă deosebește: să vă 
angajați cu pasiune și multă putere în sarci-
na dumneavoastră politică. Pentru respon-
sabilitatea pe care o aveți, vă dorim curaj, 
inspirație, previziune și întotdeauna, cantita-
tea necesară de noroc.

Împreună pentru Sântana!
Toate cele bune, 

Asociaţia Germanilor 
Originari din Sântana, prin

� eresia Reiter
Katharina Schmidt

Stimate domnule primar 
Daniel-Sorin Tomuța,

Stimați consilieri ai orașului Sântana,
Aceste rânduri cu conținut foarte frumos 

de felicitare, scrise de ministrul Justitiei si 
Europa,  domnul Guido Wolf pentru dum-
neavoastră domnule primar Daniel-So-
rin Tomuta, sunt încă o dovadă de bună si 
rodnică colaborare a primăriei cu asociatia 
HeimatOrtsGemeinscha�  Sanktanna si per-
soanele in diferite functii locale, judetene si 
ministere din Germania. Noua conducerea a 
HOG Sanktanna (Katharina Schmidt si Resi 
Reiter) va continua pe această cale de bună 
colaborare intre oameni cu functii politice 
si administrative, in favoarea orasului tânăr 
Sântana.

Noi ne bucurăm de colaborarea reciprocă 
in favoarea cetătenilor nostri, români, ger-

mani, maghiari, romi si alte nationalitâti din 
Sântana.

Bineinteles că ne bucurăm ca pe viitor să 
avem impreună realizări si mai bune dar si mai 
mari pentru civilizatia oamenilor localnici.

„Sântana is � rst”.
Multi fosti sântăneni de pe acest glob pă-

mintesc au urmărit pe cale electronică (de-
pusă de Marianne Hellstern) lucrările de 
remediere la cele două biserici romano-cato-
lice din Sântana, dar si multe alte evenimen-
te ce se desfăsoarâ in localitate si publicate 
prin tipar in ziarul „Sântăneanul”.

Feriti-vă de virusuri rele, actualmente în 
toată lumea.

Multe salutări, sănătate si să auzim de bine, 
vă doreste presedintele de onoare 

al HOG Sanktanna.
Josef Lutz

Arad, 8.X.2020: Festivitatea de premi-
ere a proiectelor de voluntariat, eveni-
ment organizat de ISJ-Arad în partene-
riat cu Centrul Cultural Județean Arad, 
Consiliul Județean Arad, Ofensiva Tineri-
lor Arad, desfășurat la Colegiul Național 
„Preparandia Dimitrie Țichindeal” - Arad, 
în cadrul Săptămânii Educației, 2 - 9 Oc-
tombrie 2020, a avut loc în sala festivă 
a Colegiului Național „Preparandia Dimi-
trie Țichindeal” - Arad. 

La eveniment au participat inspectori 
ISJ-Arad, rectorii UAV și UVGA, reprezen-
tanţi ai CJA, CCJA și ai Ofensivei Tinerilor 
Arad, tineri artiști de la Palatul Copiilor, 
care au susţinut un mic program artistic, 
cât și câte un membru desemnat din 
� ecare unitate școlară premiată. Liceul 
Tehnologic „Stefan Hell” - Sântana a fost 
desemnat câștigător, � indu-i acordată 
distincția de onoare pentru amplele 
activități de voluntariat, reunite gene-
ric sub numele: “Să cultivăm umanita-
te!”, activităţi în care s-au implicat de-a 
lungul anilor toate cadrele didactice ale 
unităţii școlare.

Voluntariatul este o componentă 
fundamentală a societăţii civile, care 
se învaţă și care ne educă cum să ac-
ceptăm să ne implicăm în viaţa comu-
nităţii. El însu� eţește cele mai nobile 
aspiraţii ale omenirii: prietenia, pacea, 
libertatea, oportunitatea, siguranţa 
și justiţia pentru toate persoanele, in-
diferent de vârstă, religie, etnie, nivel 
de dezvoltare. Programele de Acţiune 

Comunitară reprezintă un prilej de în-
văţare valoroasă, care vine din impli-
carea activă într-o experienţă de viaţă 
și educațională, implicând orice copil 
și elev care vrea să-i pese de ceilalţi. 
Voluntariatul este un mod de a învăţa 
să ne pese de noi, de ceilalţi, de noi ca 
și comunitate în care putem �  de folos 
unii pentru ceilalți, să ne pese de me-
diul în care trăim și conviețuim.

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” - Sân-
tana are o tradiție îndelungată în 
domeniul voluntariatului, de-a lun-
gul anilor, cadrele didactice și elevii 
implicându-se activ în desfășurarea a 
numeroaselor proiecte și activități cu 
scop civic, caritabil, de întrajutorare și 
sprijin al persoanelor nevoiașe, vârstni-
ce, bolnave, singure sau cu dizabilități, 
precum și în acțiuni comunitare de eco-
logizare și înfrumusețare a spațiilor verzi 
prin plantarea de copaci și � ori. Toate 
aceste activități s-au realizat în partene-
riat cu alte instituții și rețele școlare, din 
care amintim: Instituția Primăriei Sân-
tana împreună cu Consiliul Local, Poliția 
Sântana, Pompierii Sântana, Căminul de 
bătrâni Sântana, bisericile din Sântana și 
numeroși agenți economici, numeroase 
școli din județ și din țară.

Toate aceste activități au căpătat deja 
un caracter permanent, desfășurându-se 
anual, lucru care dovedește foarte buna 
comunicare între toți „actorii” implicați.

Prof. dr. Melania Raab

Scrisoarea Ministrului Justiției Europene

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Felicitări pentru realegere
Stimate d-le Tomuța,

La întâlnirea noastră din anul 2008 ați apă-
rut ca un primar ambițios al orașului Sân-
tana. Prietenia germano-română este recu-
noscută ca � ind o bază importantă pentru 
Europa și o bună colaborare pentru ambele 
țări, de o mare importanță istorică, econo-
mică și politică.

Cu atât mai mult m-a bucurat vestea pri-
mită, că veți ocupa biroul primarului pentru 
următorii patru ani.

Prin urmare, este important pentru mine 

să văd că munca politică angajată este im-
presionantă, aceasta ducând la realegerea 
dumneavoastră cu succes, fapt pentru care 
îmi exprim recunoașterea și aprecierea. Sper 
în continuare la o bună colaborare și vă do-
resc numai bine pentru viitor, dar mai presus 
de orice, multă sănătate.

Vă apreciez și vă felicit încă odată,
 rămânem în legătură 

Cu stimă,
Guido Wolf MdL

Ministrul Justiției și pentru Europa
Baden-Württemberg

Nr. 
crt. Denumire proiect Valoarea totală a 

proiectului 
Valoarea 

nerambursabilă
Valoarea 

contribuției proprii Stadiul proiectului

1
Improve cross-border cooperation between public 
institutions of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz (dotare 
Cămin Satu Nou)

74.980,00 euro 
(352.381,00 lei 345.333,00 lei 7.048,00 lei Proiect fi nalizat la 

data de 31.07.2020

2 Amenajare teren de sport multifuncțional pe strada Dunării 422.707,00 lei 277.181,00 lei 145.526,00 lei Proiect afl at în curs 
de execuție

3 Creșterea efi cienței energetice la clădiri rezidențiale în 
orașul Sântana județul Arad 2.341.558,00 lei 913.504,00 lei 1.428.054,00 lei Proiect afl at în curs 

de execuție

4 Amenajare piste de biciclete în orașul Sântana 7.582.944,00 lei 7.431.285,00 lei 151.659,00 lei Proiect afl at în curs 
de execuție 

5 Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbarială) și adaptarea ei 
la nevoile culturale ale comunității 8.709.933,00 lei 7.806.946,00 lei 902.987,00 lei Proiect afl at în curs 

de execuție 

6
Realizare locuințe colective sociale pe strada Unirii în 
Orașul Sântana. 
Amenajare Parc Europa în Orașul Sântana

19.398.570,00lei 18.583.854,00 lei 814.716,00 lei Proiect afl at în curs 
de avizare

Voluntariatul este o trăsătură 
a sufl etului nobil
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OBIECTIVE DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

OBIECTIVE DE INVESTIȚII – 2020

Nr. 
crt.

Denumire proiect Valoarea obiectivului
Suma fi nanțată 

PNDL
Suma fi nanțată de 
la Bugetul Local

Stadiul proiectului

1
Reabilitare Școala Gimnazială „Sfânta Ana” cu  cls. I-IV corp 
clădire strada Unirii nr. 3C arondată Liceului Tehnologic „Stefan 
Hell”, în orașul Sântana jud. Arad  

1.421.005,00 lei 714.283,00 lei 706.722,00 lei
Proiectul este în 

derulare

2 Reabilitare și modernizare Școala Generală „Sfanta Ana”  corp 
strada Ghioceilor nr.29-31 oraș Sântana judetul Arad 1.550.798,00 lei 1.472.965,00 lei 77.833,00 lei

Proiectul este în 
derulare

3 Reabilitare și modernizare Școala Generala „Sfanta Ana”  corp 
strada Muncii nr. 56 oraș Sântana județul Arad 2.343.593,00 lei 1.168.593,00 lei 1.175.000,00 lei

Proiectul este în 
derulare

4 Extindere Școala Gimnazială Sântana cu Sală de sport, strada T. 
Vladimirescu nr. 25, jud. Arad 3.972.145,00 lei 2.588.085,00 lei 1.384.060,00 lei

Proiectul este în 
derulare

Nr. 
crt.

Denumire proiect
Valoarea 

obiectivului

Sumă fi nanțată de la 
Consiliul Județean/

Compania Națională de 
Investiții

Suma fi nanțată de 
la Bugetul Local

Stadiul de execuție al 
obiectivului

1 Achiziție laptop pentru Direcția Economică 5.000,00 lei 0 4.499,00 lei Obiectiv fi nalizat

2
PUZ pentru ridicare restricție de construire și modifi care reglementări 
urbanistice pentru amplasamentul compus din numerele cadastrale 
307405 și 307406 din orașul Sântana, jud. Arad

37.500,00 lei 0 37.500,00 lei Obiectiv în derulare

3
PUZ pentru ridicare restricție de construire și modifi care reglementări 
urbanistice pentru amplasamentul aferent numerele cadastrale din 
orașul Sântana, jud. Arad

41.800,00 lei 0 41.800,00 lei Obiectiv în derulare

4 Rețea date – evidența populației Primăria Sântana 8.550,00 lei 0 8.550,00 lei Obiectiv în derulare

5 Amenajare curte Liceul Tehnologic „Stefan Hell”, corp clădire strada 
Ghioceilor 29-31  

195.000,00 lei 0 182.293,27 lei Obiectiv fi nalizat

6 Modernizare iluminat la unitățile de învățământ de pe raza UAT Oraș 
Sântana

88.000,00 lei 0 88.000,00 lei Obiectiv în derulare

7 Licență SOL Server 2017-2019 Standard (pentru baza de date 
impozite și taxe)

5.000,00 lei 0 4.760,00 lei Obiectiv fi nalizat

8 Construire Centru Cultural - proiect tip varianta V2 combustibil gaz, 
localitatea Sântana, str. Muncii 120 A, județul Arad

8.312.143,10 lei 6.453.745,10 lei  (CNI) 1.858.398,00 lei Proiect în derulare 

9 Extindere colectoare menajere oraș Sântana pe strada C. D. Gherea 
jud. Arad

520.174,00 lei 0 520.174,00 lei Obiectiv fi nalizat

10 Fazarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 
apă  uzată în județul Arad

26.000,00 lei 0 26.000,00 lei Obiectiv în derulare

11 Racorduri colectoare menajere în localitatea Sântana strada D. 
Gherea nr. 29, 31, 38, 40, 42, 44, 50

31.000,00 lei 0 31.000,00 lei Obiectiv fi nalizat

12 Modernizare iluminat stradal în orașul Sântana, județul Arad  524.000,00 lei 0 524.000,00 lei Obiectiv în derulare

13 Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în orașul 
Sântana  

45.000,00 lei 0 45.000,00 lei Obiectiv în derulare

14 Extindere rețea de distribuție gaze în sat Caporal Alexa  313.000,00 lei 0 313.000,00 lei Obiectiv în derulare
15 Amenajare loc de joaca strada Romanței - strada Crinului  62.600,00 lei 0 62.600,00 lei Obiectiv fi nalizat
16 Branșament electric imobil de stat strada Muncii nr. 44 ap. 2  2.000,00 lei 0 2.000,00 lei Obiectiv fi nalizat

17 Branșament electric pentru Fântâna situată în PS 358 Caporal Alexa 2.000,00 lei 0 2.000,00 lei Obiectiv fi nalizat

18 Branșament electric trifazic la terenul de sport multifuncțional  str. Dunării 6.000,00 lei 0 6.000,00 lei Obiectiv în derulare

19 Construire bază sportivă Tip I strada Mihai Viteazul, oraș Sântana 7.376.173,00 lei 7.338.372,00 lei (CNI) 37.801,00 lei Obiectiv în derulare 

20 Extindere sistem de supraveghere video în oraș Sântana 7.500,00 lei 0 7.500,00 lei Obiectiv fi nalizat

21 Sistem centralizat de furnizare a energiei termice, utilizând energie 
geotermală – oraș Sântana

30.000,00 lei 0 30.000,00 lei Obiectiv în derulare 

22 Amenajare parcare pe strada 1 Decembrie , oraș Sântana 211.522,00 lei 211.522,00 lei 1.522,00 lei Obiectiv fi nalizat
23 Amenajare parcare pe strada Păltinișului, oraș Sântana 30.600,00 lei 0 30.600,00 lei Obiectiv în derulare 

24 Amenajare parcare pe strada Renașterii, UAT Sântana, sat Caporal 
Alexa

20.400,00 lei 0 20.400,00 lei Obiectiv în derulare 

25 Amenajare parcare pe strada Rozelor, oraș Sântana  113.862,00 lei 110.000,00 lei 3.862,00 lei Obiectiv fi nalizat

26 Amenajare parcare pe strada Ștefan Augustin Doinaș  UAT Sântana, 
Caporal Alexa

104.423,00 lei 104.423,00 lei 0 Obiectiv fi nalizat

27 Extindere parcare pe strada Ion Creangă, oraș Sântana 108.623,00 lei 67.000,00 lei 41.623,00 lei Obiectiv fi nalizat

28 Modernizare parcare și amenajare alveole de staționare pe strada 
Câmpului în orașul Sântana

200.452,00 lei 0 200.452,00 lei Obiectiv fi nalizat

29 Modernizare străzi în localitatea  Caporal  Alexa orașul Sântana 
județul Arad

7.028.078,00 lei 800.000,00 lei 6.228.078,00 lei Obiectiv în derulare

30 Modernizare străzi în orașul Sântana, județul Arad, etapa IV  3.112.107,00 lei 60.000,00 lei 3.052.107,00 lei Proiect în derulare
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Alegerile locale s-au încheiat,
proiectele orașului continuă

Reparații- reabilitări

Societatea de gospodărire co-
munală a� ată sub autoritatea 
Consiliului Local Sântana a 
continuat și în luna septembrie 
lucrările de reabilitare.

Astfel, a fost refăcută fațada 
secției de radiologie din cadrul 
spitalului și a fost realizat 1 km  
de trotuare pe str. Mihai Vitea-
zul, str. Crinului și la gradinița 
din Comlăuș.

Totodată, au fost � nalizate lu-
crările de reparații la acoperișul 
imobilului de pe str. Muncii 
nr.159 și au început lucrările 
de reparații ale acoperișului 

casei de pe str. Bistriței, nr.71. 
Menționăm că deteriorarea 
acoperișului de pe str. Bistiței 
ne-a fost semnalată de către 
proprietara imobilului vecin, 
iar intervenția noastră a fost 
imediată, evitând astfel ca acest 
acoperiș să provoace distrugeri 
imobilul învecinat.

Proiect bază sportivă nouă

Compania Națională de In-
vestiții împreună cu Primăria 
Orașului Sântana au demarat 
procedurile pentru realiza-
rea obiectivului de investiții 
“Construire bază sportivă TIP 
1 – Str. Mihai Viteazul, oraș 
Sântana, județul Arad”.

În data de 18.09.2020 s-a 
semnat de către Compania 
Națională de Investiții, în ca-
litate de investitor, contractul 
de proiectare și execuție de 
lucrări. Durata de execuție a 
lucrărilor este de 12 luni iar 
valoarea proiectului, în sumă 
de 5.594.955,15 lei este pusă 
la dispoziție de către Minis-
terul Dezvoltării Regiona-
le și Administrației Publice, 
prin Compania Națională de 

Investiții. 
Terenul sportiv pentru fotbal 

va avea dimensiunea de 105m x 
68m, va �  prevăzut cu noctur-
nă și cu tribune pentru 500 de 
spectator.

Terenul sportiv mic va �  tușat 
pentru minifotbal, handbal, 
baschet, tenis și va avea dimen-
siunea de 20m x 40 m.

Baza sportivă va mai avea clă-
dire administrativă, vestiare, 
parcare autovehicule și autocar.

În cadrul acestui obiectiv, Pri-
măria Orașului Sântana este 
bene� ciar și coinvestitor îm-
preună cu Compania Națională 
de Investiții, investiția primări-
ei constând în contravaloarea 
asigurării utilităților.

Fapta bună bine aduce
Recent, ziarul Sântănenul a 

împlinit 100 de apariţii. Într-o 
lume în care informaţiile nega-
tive ţin prima pagină a știrilor, 
noi ne-am propus ca în pagini-
le ziarului local să publicăm in-
formaţii utile, realizări și fapte 
bune.    

O asfel de faptă a făcut și Di-

nescu Elena Raluca de pe stra-
da Viorelelor, din Santana, care 
în data de 22.10.2020,  a găsit 
pe strada un telefon mobil. L-a 
predat organelor de poliție din 
cadrul PO Santana, care au gă-
sit-o pe proprietară, Ancuta D, 
si i-au predat telefonul. Felici-
tări!

Campanie de colectare deșeuri vegetale
Primăria Orașului Sântana 

derulează campania de co-
lectare a deșeurilor de origi-
ne vegetală (frunze, crengi, 
etc.). Gra� cul de colectare se 
anunţă săptămânal pe face-
book. Deșeurile vor �  colec-
tate doar dacă sunt depozita-
te într-un singur loc și dacă 
sunt legate.

Primăria Orașului Sânta-
na ţine să mulţumească pe 

această cale tuturor cetăţeni-
lor care vor contribui în acest 
fel la menţinerea unui oraș 
curat și fără fum.

Avem în oraș și cetățeni necivilizați
Spre dezamăgirea multora 

dintre noi, așa arată o bună 
parte din țarcurile destinate 
colectării sticlelor de plastic 
(PET) și dozelor de aluminiu 
a� ate în colțurile de stradă 
din Sântana și Caporal Ale-
xa.

Pentru a evita astfel de ne-
plăceri, vă recomandăm să 

depozitați în aceste recipi-
ente doar sticlele de plastic 
(PET) și doze de aluminiu.

Să folosim corect sistemul de canalizare
Toate tipurile de șervețele 

umede, atât cele pentru igi-
ena mâinilor cât și cele pen-
tru igiena intimă sau cele 
destinate bebelușilor, trebuie 
aruncate în coșul de gunoi. 
Dacă ajung în toaletă, aces-
tea înfundă sistemul de ca-
nalizare, obturează treptat 
secțiunile conductelor și blo-

chează funcționarea stațiilor 
de pompare ape uzate. 

Sistemul de canalizare este 
destinat pentru a prelua ex-
clusiv apele uzate menajere 
si pluviale. Orice alte materii, 
obiecte sau materiale ajunse 
în sistem duc la deterioarea 
acestuia.

Două baze sportive au fost reabilitate
Este vorba despre terenurile sintetice din 

Sântana și Caporal Alexa. Cel mai deteriorat, 
practic impracticabil, a fost terenul sintetic 
de pe strada Dunării din Sântana. Aici au 
fost executate următoarele lucrări: desfacere 
suprafaţă sintetică veche, umplutură cu ba-
last 10 cm, turnare beton armat 15 cm, desfa-
cere și înlocuire împrejmuire veche, montaj 
gazon sintetic 920 mp, porţi de aluminiu și 
marcaje.

La Caporal Alexa au fost făcute reparaţii la 
împrejmuire şi, la cererea fotbaliştilor ama-
tori, a fost montat peste teren un capac din 
plasă de � bră de sticlă, pentru ca mingea să 
nu mai iasă din cadrul terenului. De aseme-
nea, s-a făcut mentenanţa suprafeţei de joc 
cu granule de cauciuc.

Ziua Internațională a Animalelor 2020 
100 de sterilizări

În perioada 16-24 octombrie 2020, 
Asociația Animed Arad sprijinită � nanciar 
de Naturewatch Foundation din Marea Bri-

tanie, a desfășurat în orașul Sântana, pe par-
cursul a 4 zile, programul de sterilizare a 100 
de câini și pisici. Cu ajutorul lor s-a prevenit 
nașterea nedorită a zeci de animale de com-
panie, evitând astfel creșterea numărului de 
animale fără stăpân care populează dome-
niul public.

 Mulțumim pea ceastă cale domnu-
lui doctor Claudiu Iosim șiAsociatieAnimed 
Arad, pentrucă au ales să inlcudă orașul nos-
trum în acest proiect.



CMYK
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Stimați cetățeni, vă informăm că înce-
pând cu data de 1 octombrie s-a modifi -
cat prioritatea în intersecția străzilor 1 
Decembrie cu Oituz, strada 1 Decembrie 
devenind prioritară. 

Totodată a fost montat un semn cu ce-
dează trecerea la intersecția străzilor din-
tre M. Viteazu și Oituz, strada M. Viteazu 
devenind prioritară.

Primăria Orașului Sântana

Program colectare deșeuri
Începând cu data de 5 octombrie 2020, deșeurile biodegradabile (pubela maro) 

de pe străzile 8 Martie, Bujorului Căprioarei, G. Coșbuc, G. Redută, Someșului, 
Unirii, V. Alecsandri, Zefirului și Zorilor, se vor colecta conform graficului anexat.

Începând cu data de 5 octombrie 2020, deșeurile menajere (pubela neagra) de 
pe străzile Rodnei, Mihai Viteazu si satul Caporal Alexa, se vor colecta conform 
graficului anexat 

Un an școlar altfel
Liceul „Ștefan Hell”

Începerea anului școlar s-a desfășurat 
fără festivitatea de deschidere. 

Școala am început-o cu restricțiile nece-
sare perioadei în care ne a� ăm, distanțare, 
dezinfecție, port mască. 

Activitatea didactică s-a desfășurat în 
scenariul verde până în 14 octombrie, 
când am trecut în scenariul galben datori-
tă înmulțirii cazurilor de Covid-19 în zona 
Sântana. 

Unele colege ale noastre s-au înbolnă-
vit, astfel unele clase au fost nevoite să 
treacă la scenariul roșu de la învățământul 

liceal și primar. 
Pentru scenariul roșu, unitatea este 

pregătită să preia învățământul on-line 
cu două platforme educaționale, Edus.ro 
și Google classroom, cu 10 laptopuri noi 
� nanțate de la Bugetul local și cu alte 
echipamente din dotare, acces la internet 
pentru ciclul gimnazial, liceal și profesi-
onal, în toate clasele, care vin în ajutorul 
cadrelor didactice din unitate.

             DIRECTOR,                                                     
      Prof. Mircea Căruntu                                          

Școala Gimnazială  Sântana
Fiecare început de an școlar aduce 

emoție, bucurie și multă speranță mai 
ales pentru copii dar în egală măsură și 
pentru părinți și cadre didactice. Din pă-
cate anul școlar 2020-2021 a început dife-
rit față de ceea ce eram obișnuiți datorită 
evoluției pandemiei de COVID -19.

Este evident faptul că această pandemie 
a schimbat cursul � resc a lucrurilor și ne 
in� uențează zi de zi în activitățile noastre. 
Începutul și derularea activității anului 
școlar 2020-2021 se face în condițiile re-
glementate de Ordinul  Comun al Ministe-
rului Educației și Cercetării / Ministerului 
Sănătăți Nr.5487/1494 / 2020 care preci-
zează măsurile de  organizare a unităților 
de învățământ în condiții   de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbol-
năvirilor cu virusul SARS –CoV-2. 

În acest context ne derulăm activitatea 
cu un număr de 34 de clase și un total de 
756 de elevi. Pentru activitățile didacti-
ce toate orele/catedrele sunt ocupate de 
personal cali� cat încă de la data de 14 
septembrie. Evoluția cursurilor până în 
prezent a fost una oscilantă: am început 
în scenariul verde, însă ulterior , datorită 
creșterii ratei de incidență a cazurilor de 
COVID la 1000 de locuitori, pe localitate, 
începând cu data de 14.10.2020 am trecut 
pe scenariul galben care implică prezența 
� zică  doar a jumătate dintre elevii clase-
lor a V-a, a VI-a, și a VII-a, restul partici-
pând la cursuri online.

Pentru a respecta normele legale în vi-
goare, cu sprijinul conducerii Primăriei 
Orașului Sântana, căreia îi mulțumim pe 
această cale, am realizat demersurile ne-
cesare pentru a �  pregătiți pentru orice 
scenariu de derulare a cursurilor. Astfel , 
am primit din partea autorităților locale 
� nanțare pentru a asigura achiziționarea 
de mobilier individual pentru a respecta 
distanțarea � zică între elevi , mobilier 
care în mare parte a ajuns în dotarea să-
lilor de clasă. Tot din partea autorităților 
locale am primit � nanțarea necesară 
achiziției de dezinfectant,  măști de 
protecție pentru toate clădirile unității 

școlare dar și sume destinate dezinfecției 
clădirilor școlii în cazul în care situația 
epidemiologică o va cere;  practic � ecare 
grupă sau clasă de elevi sau preșcolari are 
în dotare câte un dispozitiv cu material 
dezinfectant,  iar în � ecare locație sunt 
instalate dispozitive cu astfel de material.

Un alt aspect semni� cativ este acela că 
, începând de la sfârșitul lunii octombrie 
2020, în unitatea școlară va �  acordat, 
în cadrul programului guvernamental 
,,Masa caldă” un pachet alimentar pentru 
� ecare elev al unității școlare.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul 
că tot cu sprijinul conducerii  Primăriei 
Orașului Sântana am reușit extinderea 
și funcționalitatea rețelei de internet, 
atât de utilă în cazul în care se va trece 
la scenariul roșu. Ca și dispozitive pentru 
transmiterea lecțiilor în regim on-line 
avem asigurat pentru � ecare cadru didac-
tic câte un astfel de dispozitiv , iar în ceea 
ce privește elevii, pe lângă achizițiile în 
curs derulate de către Ministerul Educației 
și Cercetării   am oferit datele necesare 
în vederea depunerii de către Primăria 
Orașului Sântana  a unui Proiect European 
în cadrul Programului Operațional Com-
petitivitate – Axa Prioritară 2 – Tehnolo-
gia Informației și Comunicațiilor, proiect 
prin care pot �  achiziționate mai multe 
tipuri de echipamente necesare lecțiilor 
on-line.

Pornind la drum cu toate aceste pro-
vocări,  le dorim multă sănătate ele-
vilor, părinților,  cadrelor didactice , 
autorităților locale,   un an școlar 2020-
2021 plin de reușite, putere de muncă și 
performanțe școlare deosebite.                               

  Director, 
Prof. Creț Ioan Nicolae

Decizie exclusivă a conducerii 
Spitalului Județean Arad

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
a decis sistarea activității medicale a punctului de lucru 
UPU SMURD Sântana, având în vedere: 

-creșterea numărului de pacienți, care se prezintă 
în Unitatea Primire Urgențe din Arad cu suspiciune de 
infectare cu virusul SARS CoV-2 sau cu alte afecțiuni de 
sănătate;

-faptul că aici sunt funcționale circuite separate, pen-
tru pacienții cu suspiciune de COVID-19 respectiv pentru 
cei care se prezintă cu alte afecțiuni de sănătate; 

-pentru gestionarea e� cientă a activității Unității Pri-
mire Urgențe Arad este nevoie de un număr mai mare 
de personal medical ceea ce ne-a determinat să apelăm 
la medicii și asistentele care își desfășurau activitatea la 
UPU Sântana.

Decizia privind asigurarea personalului medical ne-
cesar la UPU Arad, unitate  care deservește întregul 

județ, aparține conducerii Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Arad și nu este o decizie administrativă sau po-
litică ci se bazează pe nevoia de a asigura asistență me-
dicală cali� cată pacienților care se adresează în număr 
tot mai mare Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. 

”Am fost nevoiți să luăm această decizie deoarece 
avem nevoie de personal la Arad, unde se prezintă 
un număr mult mai mare de pacienți care necesită 
intervenții medicale de urgență. Este o decizie tempo-
rară iar în momentul în care situația va permite, vom 
redeschide UPU SMURD Sântana”, a explicat ec. Florina 
Ionescu, manager interimar SCJU Arad.

***Conducerea Primăriei Orașului Sân-
tana a făcut tot ce este posibil pentru a �  
păstrat acest punct de urgență dar, în con-
textul actual, decizia conducerii Spitalu-
lui Județean Arad, trebuie respectată.

Atenție șoferi 
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Căsătoriile lunii Septembrie2020
ȘOMKEREKI CĂTĂLIN FLORIN și BORTEȘ MARIANA

DRĂGHICI GHEORGHE şi STAN ANDREEA
IOVAN DAN SERGIU şi ANDREI ADRIANA ALEXANDRA

DUȚU JENICĂ și MUSCA ELENA EMILIA
OCHIU MIHAI MARIUS și PUIE OANA

MIHAI IONUȚ CRISTIAN și NICOLA RONELA MARIA
MORGOCIU FLAVIUS FLORIN și MOLDOVAN IONELA ADELINA

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

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

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

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

GÎRZ ROZALIA
DEAC MARIA

COSTEA ELENA
LAZAR MARIA

DĂRĂU DOREL
PETCUȚ MARINELA ELENA

COJOC AURELIAN
CAPOTA PETRU

COMAN SANDA FLORENTINA
VALKO ROZALIA TEREZIA

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

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 

0257-929 

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078
Canalizare dispecerat

0257.234 883

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 de îndată în data de 
02.09.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
mandatării domnului primar Tomuța Dani-
el Sorin pentru ședința Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă 
Arad, din data de 21.09.2020

 2. Proiect de hotârâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului con-
siliului local al orașului Sântana în Adu-
narea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad, în vederea aprobării modi-
� cării contractului de delegare a gestiu-
nii serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019–act adițional la contractul 
nr.704/02.12.2019, astfel cum a fost modi-
� cat prin actele adiționale nr. 1/20.12.2019, 
nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020;                                                                                      

3. Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al orașului Sântana pentru 
anul 2020;

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
22.09.2020, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
măsurilor administrative de circulație în 
orașul Sântana;

2. Proiect de hotărâre privind rezilierea 
contractului de concesiune pentru spațiul 
situat în Sântana, str. Muncii, nr.73, ap.2, 
evidențiat în CF nr. 303941 C1-U2;

3. Proiect de hotârâre privind închirierea 
spațiului din Sântana, str. Muncii nr. 53 A, 
ap.11; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
suportului alimentar, acordat preșcolarilor 
și elevilor de la Școala Gimnazială Sântana, 
în cadrul programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 150 de unități de învățământ preu-
niversitar de stat;

5. Diverse;
Întocmit, Anca Butar

S V S U  S â n t a n a  v ă  i n f o r m e a z ă
Stimaţi cetăţeni
Anotimpul rece aduce cu sine, pe lângă scă-

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

    Aceste simple măsuri trebuie întreprinse 
după cum urmează:

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

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

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

• Economisiţi combustibilul pentru 
încălzit, dacă este necesar, menţinănd tem-
peratura mai redusă decît în mod normal; 
închideţi temporar alimentarea cu căldură în 
anumite camere din locuinţa dumneavoastră;

• Amplasaţi mijloacele de încălzire de-
parte de materialele combustibile;

• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra 
trotuarelor pietonale;

• Protejaţi de ger persoanele în vîrstă, 
copii, femeile gravide și pe cei cu probleme de 
sănătate din anturajul dumneavoastră;

• Atenţionaţi autorităţile locale cu pri-
vire la persoanele fără adăpost pe care le întîl-
niţi sau despre care aveţi cunoștinţă:

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

• Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire 
al autoturismului dumneavoastră funcţio-
nează e� cient;

• Echipaţi-vă corespunzător autove-
hiculul pentru circulaţia în condiţii de iarnă 
(anvelope speci� ce sezonului rece, lanţuri an-
tiderapante, lopată, săculeţ cu nisip);

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

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

Vuiciu Alexandru-Raoulparte de materialele combustibile;

D e z i n s e c ț i e  î n  o r a ș
Stimați cetățeni, vă adu-

cem la cunoștință că în data 
de 22.09.2020 (marți) înce-
pând cu ora 20:30, Primăria 
Sântana a efectuat o nouă 
acțiune de dezinsecție, prin 
stropire împotriva omizilor, 
în orașul Sântana și satul 

Caporal Alexa. 
Substanţa folosită în proce-

sul de dezinsecţie este omo-
logată de Ministerul Sănătă-
ţii (EXIT 100 EC), nefiind 
periculoasă pentru oameni 
și animale domestice.

Primăria Orașului Sântana

M ă ș t i  d o n a t e  ș c o l i i  s â n t ă n e n e
Asociația TEMA donează 

măști faciale de protecție
Școlii Gimnaziale Sântana

Ca răspuns la provocările acestei peri-
oade fără precedent, Asociația TEMA din 
Arad, ca furnizor acreditat să acorde ser-
vicii sociale, și-a stabilit drept o prioritate 
să ajute comunitatea din Sântana să se pre-
gătească și să răspundă cât mai potrivit la 
impactul pandemiei de COVID-19. 

În acest sens, Asociația TEMA își expri-
mă angajamentul de a-i sprijini pe cei vul-
nerabili și de a rămâne aproape de comu-
nitatea  sântăneană, din rândurile căreia 
provin doi dintre membrii săi fondatori.

Astfel, prin susținerea financiară din 
partea societății Hennlich SRL și prin 

implicarea producătorului arădean de 
măști BGMpack Prestcom Bogmat SRL, 
asociația donează Școlii Gimnaziale Sân-
tana un număr de 9.000 de măști faciale 
de protecție.

Prin acest demers Asociația TEMA con-
tribuie la efortul comun de reducere a ris-
cului epidemiologic de transmitere a vi-
rusului SARS-Cov-2 printre cei mai mici 
locuitori ai orașului Sântana și a dascălilor 
ce-i povățuiesc.

Asociația TEMA
RO-310084 Arad, str. Mihai Eminescu nr. 

75, ap. 8A
CIF: 38763441

Tel.: 0724.358.977
tema@professionalcenter.ro
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  SÂNTĂNEANUL 

A j u t o r  î n c ă l z i r e -  a c t e  n e c e s a r e
1. Acte de identitate pentru toţi membrii fa-

miliei:
a) Buletin de identitate,carte de identitate 

sau carte de identitate provizorie pentru cei 
peste 14 ani,

b) Certi� cat de nastere pentru minorii sub 
14 ani,

c) Certi� cat de căsătorie/deces (după caz),
d) Sentinţa de divorţ ( în copie) ,
e) Permis de ședere temporara, permis de 

ședere pe termen lung, carte de rezidenta și 
carte de rezidenţa permanentă, pentru cetă-
ţenii străini sau apatrizi.

2. Acte doveditoare de venituri (luna anteri-
oară depunerii cererii):

a) Adeverinţă salar net (orice fel de salar) 
cu speci� carea dacă se acordă sau nu tichete 
de masă și dacă bene� ciază de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei în baza contractelor de 
muncă sau altor reglementări speci� ce,

b) Venituri obţinute din străinătate,
c) Cupon de pensie (orice fel de pensie),
d) Cupon indemnizaţie șomaj sau venit lu-

nar de complementare,
e) Adeverinţa indemnizaţie pentru persoa-

na cu handicap,
f) Adeverinţă bursă elevi și studenţi (se 

speci� ca felul bursei și cuantumul),
g)Adeverinţă indemnizaţii și stimulente 

pentru creșterea copilului până la vârsta de 
2 ani sau 3 ani,

h) Talon de plată indemnizaţii cu caracter 
permanent,

i) Cupon alocaţii de stat pentru copii, de 
întreţinere pentru minorii daţi în plasament 
familial sau încredinţaţi,

j) Act legal de încredinţare a minorilor ( 
când aceștia nu locuiesc împreună cu părin-
ţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi legal sau 
în fapt,

k) Hotărârea de încredinţare în cazul mi-
norilor care sunt în plasament familial sau 
încredinţaţi spre adopţie,

l) Indemnizaţia pentru creșterea copilului 
până la varsta de 1, 2 sau 3 ani,

m) Stimulentul lunar de inserţie,
n) Orice alt document care să dovedească 

veniturile lunare menţionate în declaraţia de 

venituri cod 01- 83.
3. Acte doveditoare privind gradul de diza-

bilitate- certi� cate de încadrare în grad de 
handicap (în copie)

4. Acte doveditoare privind locuinţa ( pen-
tru titularul cererii)

a) contract de vânzare –cumpărare,
b)contract de închiriere,
c) orice act care să ateste dreptul locativ sau 

de folosinţă în condiţiile legii.
5. Acte doveditoare privind bunurile mobile
a) Adeverinţă Serviciul Impozite și Taxe 

(Primărie)
b) Certi� catul de înmatriculare al autove-

hiculului/ vehiculului ( în copie)
6. Adeverinţă de la Compartimentul Re-

gistru Agricol din care să reiasă suprafeţele 
de teren intravilan și extravilan deţinute în 
proprietate/folosinţă,

7. Adeverinţă venit -  ANAF pentru toate 
persoanele peste 16 ani cu excepţia elevilor,

8. Declaraţii din care să reiasă că nici un 
membru al familiei nu are depozite bancare 
de peste 3000 lei și alte venituri în afara celor 
declarate în cererea pentru acordarea ajuto-
rului de încălzire

9. Acte doveditoare privind sistemul de în-
călzire:

a) Factura E- ON (în copie)
b) Factura ENEL ( în copie),
c) Contract valabil pentru furnizarea ener-

giei electrice și dovada debranșării de la fur-
nizarea gazelor natural pentru solicitanţii de 
ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie 
electrică (în copie)

Notă : Actele referitoare la venit vor �  pre-
zentate pentru luna anterioară celei  în care 
se depune cererea.

 Venitul net maxim pentru care se poate 
depune cererea este de 750 lei, lunar/persoa-
nă la încălzirea locuinţei cu gaze naturale, 
energie electrică și lemne.

CERERILE SE DEPUN LA SERVICIUL 
ASISTENTA SOCIALA PANA LA DATA 
DE 20 A FIECAREI LUNI (PENTRU PERI-
OADA SEZONULUI RECE: NOIEMBRIE 
– MARTIE)

Primăria Orașului Sântata

A N U N Ț -  C E R E R I  A J U T O R  Î N C Ă L Z I R E
INCEPAND CU DATA DE 12.10.2020 SE PREIAU CERERI PENTRU 

INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE/GAZE NATURALE PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE
 NOIEMBRIE 2020-MARTIE 2021 CONFORM PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

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

p r e s c o l a r a  s i  s c o l a r a !
TICHET SOCIAL  PE SUPORT ELECTRONIC

 PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL
 În baza  Ordonanței  de urgență nr.133/2020, publicată în 

Monitorul oficial în data de 12.08.2020, copiii înscriși la gră-
dinite/școală în învățământ de stat și care provin din familii 
defavorizate urmează să beneficieze de sprijin educațional 
pe bază de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 
500 lei, acordate din fonduri externe nerambursabile o sin-
gură dată pe an școlar. 

       Categoriile de copii care pot beneficia de acest sprijin 
oferit de Guvernul României sunt următoarele:

Copiii înscriși în învățământ preșcolar de stat și care pro-
vin din familii defavorizate aflate  cu un venit net lunar ce 
nu depășește suma de 284 lei pe membru de familie .

 Copiii înscriși în învățământ primar/gimnazial de stat și 
care provin din familii defavorizate aflate  cu un venit net 
lunar ce nu depășește suma de 1115 lei pe membru de fa-
milie .

   Părinții  ai  căror  copii  se  regăsesc în una dintre situațiile 
mai sus amintite 

se pot prezenta  la sediul Directiei de Asistenta Socia-
la-Primăria Sântana(str. Mihai Viteazu, nr 24, in spatele 
blocului ANL) în vederea depunerii documentației nece-
sare obținerii tichetului social pe suport electronic pen-
tru sprijin educațional și unde urmează să beneficieze de 
informații și sprijin pentru depunerea cererilor împreună cu 
documentația necesară anexată cererii .

 Termenul limită pentru depunerea actelor necesare este 
până în data de 10 a lunii.

Directia de Asistenta Sociala

Dacă credeţi că aveţi COVID și nu știţi ce să faceţi mai de-
parte, pentru început rămâneţi acasă. Dacă aveţi simptome 
severe, precum lipsa de aer sau alterarea stării de conștiență 
trebuie să sunaţi de urgență la 112. 

1. În cazul în care prezentaţi simptome ca: tuse, febră sau 
dureri musculare, de cap, oboseală, durere în gât

apelaţi medicul de familie și/sau DSP (Direcția de Sănătate 
Publică). Dacă apreciaţi că situația este una urgentă, sunaţi la 
112, dacă nu, sunaţi la medical de familie. 

Este important să rămâi acasă și să te autoizolezi până 
primești alte informații.

2. Dacă sunteţi contacţi direcţi:
- SIMPTOMATIC - același traseu ca și cel de mai sus;
- ASIMPTOMATIC - va trebui să anunţaţi medicul de fami-

lie. 
3. Dacă v-aţi testat și aţi ieșit pozitiv, asimptomatic sau 

cu simptome ușoare:
Este necesar să vă autoizolaţi, să anunțaţi medicul de familie 

și să sunaţi sau să așteptați să � ţi sunat de cei de la DSP pentru 
a putea �  programat pentru un consult de boli infecțioase, iar 
medicul de boli infecțioase hotărăște dacă puteți merge acasă 
sau nu. Transportul către spital se face doar cu ambulanța.

Va trebui să rămâneţi 14 zile izolat la domiciliu;
Veţi �  urmărit și consultat telefonic de medicul de familie, 

care după 14 zile de la testul pozitiv, vă poate declara vindecat 
(cu condiția să nu �  avut nicio modi� care a stării de sănătate).

Apoi, vă puteţi întoarce la muncă, facultate, școală etc. 
Nu este nevoie să prezentați unității de învățământ sau an-

gajatorului niciun fel de aviz epidemiologic sau test negativ.
4. Dacă testul a ieșit pozitiv și aveţi simptome severe: 
Sunaţi la 112, iar dispeceratul, în urma apelului dvs, vă va 

trimite de urgență o ambulanță.
Încurajăm în continuare: purtarea corectă a măștii, spă-

larea și dezinfecția corectă a mâinilor, precum și păstrarea 
distanțării sociale. 

Primăria Orașului Sântana

C e  f a c e m  d a c ă  a v e m  C O V I D

A t e n ț i e  l a  p e s t a  p o r c i n ă  a f r i c a n ă
În judeţul nostru, primul caz de pesta 

porcină africană (PPA) a fost semnalat 
în data de 04.08.2020. De atunci au fost 
confirmate 38 de focare de boală la porcii 
domestici și 4 cazuri de PPA la mistreti, 
iar numărul de animale afectate de boală a 
trecut de 550 de capete. Anchetele epide-
miologice efectuate în fiecare focar și ana-
liza efectuată la nivelul D.S.V.S.A. Arad 
demonstrează că, în majoritatea cazurilor, 
nu au fost respectate măsurile dispuse în 
zonele de protecție și supraveghere din ju-

rul focarelor existente.
La Sântana sunt confirmate trei focare, 

din care ultimul la o distanţă de peste 20 
de zile de primele două, adică exact când 
trebuia să ne bucurăm că am scăpat de 
această molimă. Rău este că boala se man-
nifestă și în localităţile vecine: Șimand, 
Curtici, Pâncota.

DSV Aradatrage atenţia încă o data să se 
respecte măsurile de prevenţie recoman-
date de autoritatea sanitară veterinară.

Primăria Orașului Sântana
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Alegerile locale s-au încheiat,
proiectele orașului continuă

“Amenajare teren de sport 
multifuncțional pe strada Dunarii”
SURSA DE FINANȚARE: Pro-

gramul Național  de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, Axa Leader, 
Măsura 19.2, Submăsura 6.3(6B) 
– Dezvoltarea satelor

VALOARE: 232.925,00 lei echi-
valentul a 50.000 €

STADIUL PROIECTULUI: 
Lucrările au fost � nalizate în 

proporție de 100% la noul teren 
de sport multifuncțional. 

A fost realizată suprafața de joc, 
împrejmuirea și mobilarea tere-
nului cu echipamentele necesare 
pentru practicarea voleiului, teni-
sului de câmp și a baschetului și 
sistemul de nocturnă. Au fost re-
alizate și lucrările accesorii: aleile 

pietonale, parcarea, zona de stat 
dotată cu bănci stradale. 

Odată realizată branșarea tere-
nului la rețeaua electrică acesta va 
putea �  dat în folosință. 

”Restaurare Urbarialhaus (Casa Urbarială) și 
adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității”
SURSA DE FINANȚARE: Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa pri-
oritara 5 – Imbunatatirea mediului urban 
si conservarea, protecția si valori� carea 
durabilă a patrimoniului cultural, Priorita-
tea de investitie 5.1 – Patrimoniu cultural

VALOARE: 7.485.440,42 lei (inclusiv 
TVA)

STADIUL PROIECTULUI: 
În urma desemnării câștigătorului 

licitației de execuție au început lucrările la 
restaurarea Casei Urbariale, clădire situată 
la intersecția str. Muncii cu str. Ghioceilor. 

În luna septembrie a fost montată schela 
pe toată fațada clădirii iar acum se lucrează 
la decopertarea fațadelor. De asemenea în 
interior s-a intervenit la tavane, planșeele 
clădirii care sunt curățate de elementele 
deteriorate pentru a putea �  consolidate 
ulterior.

Șantierul este estimat să dureze până în 
luna ianuarie 2023, la � nalul căruia Orașul 
Sântana va avea un monument istoric re-
staurat și dotat pentru a îmbogăți viața 
culturală a orașului.

“Creșterea efi cienței energetice la clădirile 
rezidențiale din orașul Sântana, județul Arad”, 

componenta 1 – Bl. B1 și componenta 2 – Bl. B2”
SURSA DE FINANȚARE: Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea 
e� cienței energetice, a gestionării inteli-
gente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile 

VALOARE: 2.341.558,55 lei (inclusiv 
TVA)

STADIUL PROIECTULUI: 
Lucrările la blocul 2 au fost � nalizate în 

cursul lunii septembrie iar cele de la blo-
cul 1 au avansat în ritm alert. Lucrările au 
demarat de la nivelul acoperișului unde au 
fost înlocuite elemente ale structurii aces-
tuia, învelitoarea de țiglă a fost înlocuită în 
totalitate și a fost amplasat stratul de 20 cm 
de vată minerală bazaltică care asigură ter-

moizolarea planșeului. 
La nivelul fațadelor au fost schimbate fe-

restrele cu tâmplării metalice cu unele cu 
tâmplărie PVC și geam termopan, a fost 
amplasat stratul termoizolant de vată mi-
nerală de 15 cm peste care a fost aplicat 
stratul de adeziv și tencuiala structurată.

În acest moment se lucrează la termoizo-
larea planșeului de peste subsol și la � nali-
zarea anvelopării fațadei blocului 1.de vată minerală bazaltică care asigură ter- zarea anvelopării fațadei blocului 1.

Construire Centru Cultural - proiect 
tip - varianta V2, combustibil gaz, lo-
calitatea Santana, str. Muncii, 120A

SURSA DE FINANȚARE: Fon-
duri guvernamentale C.N.I. + bu-
get local

VALOARE: 4.954.533,83  lei (in-

clusiv TVA)
STADIUL PROIECTULUI:
După o scurtă pauză, lucrările la 

șantierul noului centru cultural au 
fost reluate astfel că peste placa de 
la parter au început lucrările de 
zidărie a pereților exteriori și de 
compartimentare interioară. 

De asemenea a fost montată ar-
mătura pentru viitori stâlpi struc-
turali, realizate cofrajele și pregă-
tirea pentru turnarea betonului în 
interiorul acestora. 

“Amenajare piste de biciclete 
in orașul Sântana”

SURSA DE FINANȚARE: Pro-
gramul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3, Prio-
ritatea de investiţii 4e, Obiectivul 
speci� c 3.2  - Reducerea emisiilor 
de carbon în zonele urbane bazată 
pe Planurile de Mobilitate Urbană 
Durabilă 

VALOARE: 7.582.944,00 lei (in-
clusiv TVA)

STADIUL PROIECTULUI: 
În luna septembrie au demarat 

lucrările la noua infrastructură de 
piste pentru biciclete din oraș. Lu-
crările au început pe str. Muncii în 
zona Haltei Comlăuș și au avansat 
până în dreptul străzii Tranda� ri-
lor. Au fost realizate partea de să-

pătură și fundației a viitoarei piste 
împreună cum zona de borduri iar 
zilele acestea se toarnă stratul de 
asfalt în grosime de 4 cm. 

Lățimea piste va �  de 2.00 m, din 
care 1.80 m partea cu asfalt mărgi-
nită de borduri la nivelul asfaltului 
cu lățimea de 0.10 m.

În total, rețeaua de piste va avea 
lungimea de 7.478 m lungime și 
va conecta cele mai importante 
zone ale orașului. 

”Extindere Scoala Gimnaziala Sântana cu Sala de 
Sport - strada Tudor Vladimirescu nr. 25, jud.Arad”

SURSA DE FINANȚARE: 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 2017-
2020

VALOARE: 3,546,343.18 
lei (inclusiv TVA)

STADIUL PROIECTU-
LUI:

Clădirea școlii de pe str. 
T. Vladimirescu nr. 25 a 
fost modernizată în cur-
sul anului 2020 astfel că 
la începutul anului școlar 
2020-2021 lucrările de 

modernizare efectuate la 
corpul vechi al acesteia au 
fost � nalizate integral. A 
fost schimbată învelitoarea 
de țiglă, montat sistemul 
de termoizolație în pod și 
la pereți și aplicat stratul de 
tencuială structuratădeco-
rativă la exterior. 

La interior au fost înlo-
cuite pardoselile, refăcute 
instalațiile electrice și sani-
tare și recompartimentate 
unele spații precum cance-

laria și grupurile sanitare.
La sala de sport și la vesti-

arele anexate acesteia a fost 
executată partea de struc-
tură, instalațiile electrice, 
termice și sanitare, iar în 
acest moment se lucrează 
în interior la execuția � ni-
sajelor și a dotărilor aferen-
te. 


