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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Modernizarea Orașului Sântana 
continuă lună de lună
Anvelopare blocuri

- proiect pe fonduri europene-

Primăria orașului a 
pro� tat de oportunita-
tea oferită de Uniunea 
Europeană, care a des-

chis o linie de � nanţa-
re pentru reabilitarea 
clădirilor rezidenţiale 
și a reușit să câștige un 

proiect de reabilitare a 
celor două blocuri din 
centrul orașului. Lu-
crările la primul bloc 
au fost � nalizate, iar 
în momentul de faţă 
se lucrează la al doi-
lea. Au fost reparate 
acoperișurile deterio-
rate, ferestrele de lemn 
și balcoanele metalice, 
s-a  termoizolat întrea-
ga clădire și s-au aplicat 
zugrăveli exterioare. 

Restaurarea Urbarial Haus
- proiect pe fonduri europene-

Clădirea istorică în 
care a funcţionat cu 
250 de ani în urmă 

prima școală din oraș, 
intră într-un proces 
major de restauraţie. În 

clădirea, a� ată la inter-
secţia străzilor Muncii 
și Ghioceilor, a funcţi-
onat de-a lungul anilor 
gimnaziul latin, liceul 
teoretic sau, în ultima 
perioadă, biserică orto-
doxă Sântana II. 

Luni, la sediul primă-
riei, s-a semnat con-
tractul de execuţie la � -
nalul căruia clădirea va 
deveni centru cultural 
multifuncţional. 

Marele merit al admi-
nistraţiei locale este că 
a reușit să obţină � nan-
ţarea europeană pentru 
o lucrare în valoare de 
8.710.000 lei (87 de mi-
liarde lei vechi). 

Terenul multifuncțional
aproape de fi nalizare

- proiect pe fonduri europene-
În urmă cu doi ani, mai exact în data de 09.11.2018, a fost semnat con-

tractul de � nanțare între Primăria Orașului Sântana și Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale – România, pentru proiectul de ”Amenajare 
teren de sport multifuncțional pe strada Dunării”. Investitia cu o valoare de 
50.000 euro a fost realizată din fonduri europene, cu o mica contribuţie din 
bugetului local. 

Lucrările au ajuns la stadiul � nal și în scurt timp iubitorii de tenis de câmp, 
volei și baschet vor putea practica aceste sporturi în cele mai bune condiții. 
Terenul are o lungime de 37,5 m și o lățime de 18 m, bene� ciază de parcare 
auto, alee pietonală, bănci și iluminare nocturnă cu 6 proiectoare. 

Reabilitarea terenului sintetic
Terenul sintetic de pe strada Dună-

rii a fost dat în folosinţă în urmă cu 
cinci ani și a fost lăsat spre folosinţa 
liberă a copiilor și a doritorilor de 
sport. Se pare că nu a fost cea mai 
bună decizie a administraţiei loca-
le, întrucât suprafaţa de joc, inclu-
siv cele două porţi precum și gardul 
împrejmuitor s-au deteriorat în așa 

măsură încât anul acesta a fost ne-
cesară reabilitarea totală. Lucrările 
sunt în curs de desfășurare, a fost 
turnată structura de beton și urmea-
ză ca în scurt timp să � e montat și 
gazonul arti� cial. Lucrarea era ne-
cesară pentru imaginea de ansam-
blu a zonei, în contextul în care în 
imediata vecinătate s-a � nalizat un 
alt teren de sport multifuncţional 
și împreună pot constitui un pol de 
atracţie pentru iubitorii de sport. 
Mai trebuie menţionat faptul că pri-
măria va amenaja lângă aceste tere-
nuri și un loc de joacă pentru copii. 

După trei luni de învăţare on-line și 
trei luni de vacanţă, ziua de luni 14 
septembrie a adus din nou elevii la 
școală. Probabil că niciodată în ulti-
mii zeci de ani, deschiderea școlii nu 
a adus o bucurie mai mare, chiar dacă 
nu s-au organizat obișnuitele festivităţi 
de deschidere a anului școlar.

Din fericire pentru toată lumea, în 
orașul nostru cursurile se vor desfășu-
ra după scenariul verde, adică cel mai 
bun, care presupune prezenţa elevilor 
la școală, însă cu respectarea cerinţe-
lor sanitare pentru prevenirea îmbol-
năvirii cu Covid 19. Elevii vor veni la 
școală conform indicaţiilor primite de 
la învăţători și diriginţi.  Programul 
școlar și durata orelor vor �  stabilite de 
către � ecare unitate de învăţământ în 
parte și pot suferi modi� cări în func-
ţie de evoluţia îmbolnăvirilor cu Co-
vid 19. Tocmai de aceea este necesar ca 
toată lumea să respecte cu stricteţe re-
gulile impuse de autorităţile sanitare.

Administraţia locală precum și con-
ducerile unităţilor de învăţământ de 
pe raza orașului s-au străduit mai mult 
decât oricând să pregătească cât mai 
bine spaţiile de învăţământ. Toate cla-
sele, coridoarele și alte spaţii comune 
au fost igienizate, aranjarea băncilor 
în clase respectă normele de distan-
ţare � zică, iar în incinta școlilor sunt 

marcate trasee cu benzi colorate care 
să asigure „trasee prestabilite” de in-
trare, deplasare în interiorul unității 
de învățământ și de părăsire a acesteia, 
facilitând păstrarea unei distanțe � zice 
între elevi. La intrarea în sălile de cla-
să sunt amplasate așezate dispensere/
� acoane cu soluție dezinfectantă pen-
tru mâini, astfel încât să � e facilitată 
dezinfecția frecventă.  

Pe parcursul programului școlar șco-
lile bene� ciază de sprijinul personalu-
lui medical angajat în structura cabi-
netului medical școlar și a cabinetului 
stomatologic școlar. 

Totul este pregătit în vederea 
funcționării în condiții de siguranță 
a unităților de învățământ în contex-
tul prevenirii, depistării din timp și al 
controlului COVID-19.

 Purtarea obligatorie a măștii pentru 
elevii din învățământul primar, gim-
nazial și liceal, precum și pentru între-
gul personal al unității de învățământ, 
atât în timpul orelor de curs, cât și în 
timpul recreației este obligatorie.

Cu toate incertitudinile de moment, 
să ne bucurăm totuși că în Sântana și 
în Caporal Alexa situaţia epidemiolo-
gică permite începerea școlii în cele 
mai bune condiţii posibile și să urăm 
tuturor un an școlar fructuos și fără 
evenimente negative. 

Deschiderea anului şcolar 
fără festivităţi şi fl ori
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!
ATENŢIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
 CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA 

PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTA-

TEA OMULUI! 
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST 

VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, 

MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 
100%!

• PORCUL CONTAMINAT 
MOARE SIGUR!

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri 
de investigare pentru con� rmare ori in� rma-

rea prezentei bolii
Atunci când ANSVSA consideră că prezenta 

pestei porcine africane într-o exploatatie nu se 
poate in� rma, exploataţia trebuie imediat pla-
sată sub supraveghere o� cială și dispune ur-
mătoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor catego-
riilor de porci din exploatatie;

• menţinerea în adăposturi a tuturor porcilor 
din exploatatie și interdicţia mișcării;

• interzicerea intrării porcilor în exploatatie 
sau ieșirea lor din aceasta.

• interzicerea ieșirii din exploatatie a cărnii, 
a produselor din carne de porc, a materialu-
lui seminal, a ovulelor sau a embrionilor de 
porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiec-
te și deșeuri susceptibile de a transmite pesta 
porcină africană;

• respectarea cu stricteţe a regulilor de fi ltru 
sanitar pentru circulaţia personalului;

• utilizarea unor mijloace corespunzătoare 
de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor 
ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE 
• toate porcinele din exploataţie vor fi  ucise 

fără întârziere, sub control o� cial și intr-o ma-
nieră care să evite riscul propagării virusului 
PPA;

• se prelevează un număr sufi cient de pro-
be, astfel încât să se poată determina modul în 
care a fost introdus virusul pestei porcine afri-
cane în exploataţie și perioada în cursul căre-
ia el a putut �  prezent în exploatație înainte de 
noti� carea bolii;

• carcasele porcilor morţi sau uciși trebuie să 
� e procesate/distruse sub supraveghere o� ci-
ală;

• materialul seminal, ovulele sau embrionii 
de porci colectate în exploataţie în cursul pe-
rioadei situate între introducerea probabilă a 
bolii în exploataţie și adoptarea măsurilor o� -
ciale să � e marcate și distruse sub supraveghe-
re o� cială;

• orice substanţă sau deșeu susceptibile de a 
�  contaminate, precum furajele, așternutul, să 
� e supuse procesării; toate materialele de uni-
că folosinţă care pot �  contaminate și, în spe-
cial, cele utilizate pentru operaţiunile de uci-
dere, să � e distruse;

- după uciderea porcilor, adăposturile și ve-
hiculele care au fost utilizate pentru transpor-
tul lor sau transportul carcaselor lor, precum 
și echipamentul, trebuie dezinfectate, iar aș-
ternutul pentru animale, gunoiul de grajd și 
purinul susceptibile de a �  contaminate trebu-
ie distruse;

Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?
Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;

Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i
î n  ju r u l  u r e c hi l o r  ș i  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;

S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 
c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;

Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e
Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze 
porcii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul 
nu mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar 

în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pe-
ricolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci in-
fectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de 
porc contaminată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contamina-
tă, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde 
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după 
luni de zile.

> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor 
dintr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, car-
naţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile veterinare, conform 
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient 
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimenta-
re, care conţin carne de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde 
pot intra în contact cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în 
contact cu porcii mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact 
cu porcii din gospodărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau 
în gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au 

simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un 

cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE 
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!

Este interzisă comercializarea
 de cereale în piață! 

Pot fi  infectate cu virusul transmisibil 
al pestei porcine africane!
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Strada Aradului - numere impare nr. 1 -67 numere pare nr. 2 -34 BIS
Strada Bistriţei - numere impare nr. 1 -49 numere pare nr. 2 -32

Strada Bucegi - numere impare nr. 29 -65 numere pare nr. 34 -68
Strada Dunării - toate numerele
Piaţa Mărășești - toate numerele

Strada Mărășești - toate numerele
Strada Mihail Eminescu - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -12

Strada Muncii - numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -50
Strada Zărandului - numere impare nr. 21 -53 numere pare nr. 28 -66

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR: Arondarea la secțiile de votare!
SECȚIA DE VOTARE NR:159

 Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Sântana (cu 8 săli 
de grupă)   - sală multifuncțională Str. Muncii,  Nr. 80

SECȚIA DE VOTARE NR:160
Liceul Tehnologic "Stefan Hell" -Ghioceilor nr 6

Strada Bicazului- numere impare nr. 1 -23 numere pare nr. 2 -24
Strada Bucegi- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -32

Strada Câmpului- toate numerele
Strada Căprioarei- toate numerele

Strada Crișului- toate numerele
Strada Ghioceilor- numere impare nr. 1 -31# numere pare nr. 2 -48

Strada Plopului- toate numerele
Strada Rozelor-numere impare nr. 1 -19 BIS numere pare nr. 2 -26

Strada Zărandului- numere impare nr. 1 -19 numere pare nr. 2 -26 BIS nr. -nr. 118

SECȚIA DE VOTARE NR:161 Grădinița PP   nr. 1 Sântana  
(cu 8 săli de grupă )   - sală grupă 2.  Str. Muncii , Nr. 80

Strada Aradului- numere impare nr. 69 -155 numere pare nr. 36 -78
Strada Bicazului- numere impare nr. 25 -99 numere pare nr. 26 -56

Strada Bistriţei- numere impare nr. 51 -113 numere pare nr. 34 -412
Strada Cloșca- toate numerele

Strada Ghioceilor- numere impare nr. 33 -71 numere pare nr. 50 -88
Strada Mihail Eminescu- numere impare nr. 55 -115 numere pare nr. 14 -68

Strada Muncii- numere impare nr. 55 -81 numere pare nr. 52 -120
Strada Rozelor- numere impare nr. 21 -55 numere pare nr. 28 -64

SECȚIA DE VOTARE NR:162
Scoala Gimnaziala Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 36

Strada 9 Mai- toate numerele
Strada Aurel Vlaicu- toate numerele

Strada Bobâlna- toate numerele
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 29 -73 numere pare nr. 38 -370

Strada Ion Luca Caragiale- toate numerele
Strada Liviu Rebreanu- toate numerele

Strada Micșunelelor- toate numerele din intervalul nr. 1 -63
Strada Oituz- toate numerele
Strada Păcii- toate numerele

Strada Poetului- numere impare nr. 35 -71 numere pare nr. 44 -72
Strada Vânătorii- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:163
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 37

Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 17 -63 numere pare nr. 18 -56
Strada 1 Mai- toate numerele

Strada Mihai Viteazu- toate numerele
Strada Nicolae Bălcescu- toate numerele

Strada Tranda� rilor- numere impare nr. 45 -75 numere pare nr. 20 -88

Strada Tudor Vladimirescu- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:164
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. Muncii, Nr. 178

Santana - nr. 179
Strada 1 Decembrie- numere impare nr. 1 -15B,  numere pare nr. 2 -16

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea- numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -36
Strada Griviţa Reduta- toate numerele
Strada Lucian Blaga- toate numerele

Strada Muncii- numere impare nr. 115 -213 numere pare nr. 138 -244
Strada Română- toate numerele 

Strada Romanţei- toate numerele

Strada Ze� rului- toate numerele

Strada 8 Martie- toate numerele
Strada Bujorului- toate numerele
Strada Crinului- toate numerele

Strada George Coșbuc- toate numerele
Strada Mihail Sadoveanu- toate numerele

Strada Muncii- numere impare nr. 83 -113 numere pare nr. 122 -136
Strada Poetului- numere impare nr. 1 -33 numere pare nr. 2 -42

Strada Tranda� rilor- numere impare nr. 1 -43 A numere pare nr. 2 -18
Strada Zorilor- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:165
Biblioteca Orasului Santana -Str. Muncii,  Nr. 117 

SECȚIA DE VOTARE NR:166
Camin Cultural Satu Nou - Str. Unirii Nr. 1 BIS

Strada Alexandru Ioan Cuza- toate numerele
Strada Ana Ipătescu- toate numerele
Strada Avram Iancu- toate numerele

Strada Bradului- toate numerele
Strada Ciocârliei- toate numerele

Strada Crișana- toate numerele
Strada Dudului- toate numerele

Strada Gării- toate numerele
Strada Garofiţei- toate numerele

Strada Horea- toate numerele
Strada Lalelelor- toate numerele

Strada Mureșului- toate numerele
Strada Păltinișului- toate numerele

Strada Rodnei- toate numerele
Strada Someșului - toate numerele

Strada Vasile Alecsandri- toate numerele

SECȚIA DE VOTARE NR:167
Gradinita PP nr. 1 Santana - Str. Unirii Nr. 1 BIS

Strada Banatului- toate numerele
Strada Făgărașului- toate numerele

Strada Graului- toate numerele
Strada Ion Creangă- toate numerele

Strada Ion Vidu- toate numerele
Strada Lacul Roșu- toate numerele
Strada Libertăţii- toate numerele
Strada Liliacului- toate numerele
Strada Nucului- toate numerele
Strada Olteniei- toate numerele

Strada Primăverii- toate numerele
Strada Prunului- toate numerele

Strada Slavici Ioan- toate numerele
Strada Teiului- toate numerele
Strada Unirii- toate numerele

Strada Viorelelor- toate numerele 

SECȚIA DE VOTARE NR:168 Cămin Cultural 
Caporal Alexa -CAPORAL ALEXA Nr. 195

Satul Caporal Alexa- i ntegral  ( toate numerele de casă)

Este de apreciat faptul 
că an de an sunt tot mai 
puține cazurile în care 
cetățenii ”fumegă” frun-
zele sau resturile vegetale, 
spre disconfortul vecinilor 
și trecătorilor. 

Se apropie însă căde-
rea frunzelor și de aceea 
facem apel la dumnea-
voastră rugându-vă să 
evitați cât puteți arderea 
deșeurile vegetale.

Vă reamintim că resturile 
vegetale le puteți arunca 
la depozitul de moloz din 
apropierea liceului. 

Persoanele care ard frun-
ze pe domeniul public, vor 
�  sanctionate cu amenda 
contraventională de 400 
de lei, conform Hotara-
rii Consiliului Local Nr. 
181/2018

SVSU Sântana

N u  a r d e ț i  f r u n z e l e  p e 
d o m e n i u l  p u b l i c

Unde votează alegătorii
Trebuie reținut faptul că, la 

aceste alegeri locale, se poate 
vota numai la secţia unde ale-
gătorul este înscris în lista elec-
torală permanentă ori la cea 
unde este arondată adresa la 
care își are domiciliul sau reșe-
dinţa, după caz.

Alegătorul care, până cel mai 
târziu în data de 4 septembrie, 
și-a stabilit reședinţa la o altă 
adresă decât cea de domiciliu, 
votează numai la secţia de vo-
tare unde este arondată strada 
la care își are reședinţa menţio-
nată pe actul de identitate - ur-
mând �  înscris pe o listă elec-
torală suplimentară dacă nu 
a solicitat înscrierea în listele 
electorate permanente cu adre-
sa de reședinţă.

Alegătorul care nu și-a pre-
schimbat actul de identitate 
după modi� carea limitei uni-
tăţii administrativ-teritoriale 
unde își are domiciliul sau re-
ședinţa votează la secţia la care 
este arondată strada ce � gurea-
ză la menţiunea privind domi-
ciliul sau reședinţa înscrisă pe 
actul de identitate.

Cum puteți a� a la ce secție 
sunteți arondați?

Accesați https://registrulelec-
toral.ro/ și introduceți datele 
personale pentru a a� a secția 
la care ați fost arondat și adresa 
acestei sau la sediul Primăriei

Cu ce acte de identitate se poa-
te vota la alegerile locale?

În cazul cetățenilor români: 
cartea de identitate, cartea elec-
tronică de identitate, cartea de 
identitate provizorie, buletinul 
de identitate ori pașaportul di-
plomatic, pașaportul diplomatic 
electronic, pașaportul de servi-
ciu, pașaportul de serviciu elec-
tronic, în cazul elevilor din șco-
lile militare, carnetul de serviciu 
militar, valabile în ziua votării;

Care este programul de votare?
Votarea se desfășoară dumi-

nică, 27 septembrie, între orele 
7.00 și 21.

Alegătorii care la ora 21.00 se 
a� ă în localul secţiei de vot pot 
să își exercite dreptul de vot.

Câte buletine de vot primește 
un votant la alegerile locale?
Fiecare alegător va primi 4 

buletine de vot: 
- unul pentru primar, 
- unul pentru consiliul local 
- unul pentru consiliul județean
- unul pentru președintele 

Consiliului Județean Arad
 Pentru ca votul dvs să � e va-

labil, trebuie să puneți o singură 
ștampilă cu mențiunea ”VO-
TAT” în interiorul patrulaterului
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Reguli stricte la alegerile locale
datorită COVID

Toţi participanţii la procesul elec-
toral vor trebui să poarte mască, � -
ind asigurată distanţarea � zică de 
minimum un metru între persoane. 
Accesul în localul de vot se va face 
eșalonat, astfel încât în sala unde se 
votează să nu � e prezenţi, în ace-
lași timp, mai mult de 5 alegători 
și să se respecte distanţarea de mi-
nimum un metru. Alegătorii vor �  
obligaţi să își dezinfecteze mâinile 
la intrarea în sediul secţiei de vota-
re și la ieșire. Alegătorul va �  instru-
it să poziţioneze actul de identitate 
sau documentul de identitate în su-
portul terminalului informatic ast-
fel încât datele sale de identi� care să 
poată �  preluate în Sistemul infor-
matic de monitorizare a prezenţei 
la vot și de prevenire a votului ilegal 
- SIMPV. În vederea identi� cării de 
către operatorul de calculator și de 
către membrii biroului electoral al 
secţiei de votare, alegătorul va �  in-
struit să își îndepărteze pentru scurt 
timp masca spre a �  identi� cat, la o 
distanţă de minimum 1,5 m faţă de 
operatorul de calculator și membrii 
biroului electoral al secţiei de vo-
tare. După identi� care, alegătorul 
își va repoziţiona masca acoperind 
nasul și gura. Pe cât posibil, buleti-
nele de vot, ștampila cu menţiunea 
„Votat” și pixurile ce vor �  utiliza-

te de către alegători pentru semna-
re vor �  dispuse astfel încât alegăto-
rul să le poată prelua singur, fără a 
avea contact direct cu membrii bi-
roului electoral al secţiei de votare. 
După exercitarea dreptului de vot, 
alegătorul își va aplica singur, la in-
dicaţia și sub supravegherea mem-
brilor biroului electoral al secţiei de 
votare, timbrul autocolant ori ștam-
pila cu menţiunea „Votat”. Vor �  sta-
bilite „pe cât posibil, prin grija pri-
marilor”, circuite separate de intrare 
și de ieșire în sediul secţiei de vota-
re și în localul de vot, � ind asigurat 
și personalul tehnic care va măsura 
temperatura participanţilor la pro-
cesul electoral. Edilii ar urma să asi-
gure termometrele non-contact, iar 
Ministerul Sănătăţii - materialele de 
protecţie sanitară, precum și mate-
riale dezinfectante pentru secţiile de 
votare. Președintele biroului electo-
ral al secţiei de votare sau locţiito-
rul acestuia, după caz, se va asigura 
că numărul total al persoanelor care 
sunt prezente în același timp în lo-
calul de vot, exceptând alegătorii, nu 
va �  mai mare de 15. Numărul total 
al persoanelor care sunt prezente în 
același timp în localul de vot, pe du-
rata numărării voturilor, nu poate �  
mai mare de 20.

DUMINICĂ 27 SEPTEMBRIE
AVEM ALEGERILE LOCALE

Ca de � ecare dată când sunt scrutinuri atragem atenția 
asupra importanței participării la vot. 

Nu avem voie să uităm că au murit oameni pentru ca noi să putem ale-
ge azi în mod liber. Au făcut sacri� ciul suprem pentru ca noi să trăim 
în democrație iar unul dintre drepturile fundamentale ale democrației îl 
constituie LIBERTATEA. Libertatea de gândire, libertatea de exprimare, 
libertatea de a alege!

Sunt state în lume unde cetățenii ar dori să voteze, să poată alege liber 
conducătorii țării, dar nu pot face acest lucru. Sunt asupriți de regimuri 
totalitare ajunse la putere prin mârșăvii, minciună și impostură, care cu 
discursuri pompoase și populiste au pro� tat de naivitatea oamenilor, au 
preluat puterea, iar apoi au omorât democrația. Prin minciună, corupție 
și frică au creat dictatura. Exemplu de azi este Belarusul, unde vedem ce 
se întâmplă.

Nu dorim ca asemenea lucruri să se întâmple la noi. Vrem să existe sepa-
rarea puterilor în stat, vrem să vedem că putem trăi liber în țara noastră, 
vrem să vedem oameni competenți în funcții, care gândesc corect, au cei „7 
ani de acasă”, au pregătirea necesară și înainte de toate nu ne vând iluzii, ci 
dimpotrivă, spun lucrurilor pe nume și sunt ancorați în realitatea de zi cu 
zi. Vrem să rămână copiii noștri acasă!

Aceasta este România pe care ne-o dorim cu toții. O țară în care valorile 
autentice să � e respectate, o țară în care � ecare să-și găsească locul, nu 
prin minciună și vânzarea de himere naivilor, ci prin competență și res-
ponsabilitatea lucrului bine făcut.

Cea mai mare greșeală este să nu participați la alegeri. Este o greșeală 
pentru că nu vă exprimați opinia, pentru că lăsați pe alții să pro� te de acest 
lucru. 

Conștientizați așadar importanța votului! Alegeți cu inima, cu mintea, cu 
speranța de mai bine! Alegeți, exprimați-vă votul, este dreptul � ecăruia de a 
avea propria opinie și părere, dar arătați că vă pasă de viitorul Orașului Sân-
tana, viitorul Județului Arad, viitorul României, viitorul familiilor voastre! 

Puteți clădi viitorul vostru, al copiilor, al nepoților, al comunității, prin 
alegerile pe care le faceți!

Primăria Orașului Sântana în colaborare cu CCJ 
Arad și ART STUDIO 7, a organizat în data de 27 au-
gust 2020, ora 11:00, piesa de teatru pentru copii ,,Fata 
babei și fata moșului”, adaptare după Ion Creangă. 

Reprezentația a avut loc în parcul Katharina Acker-
mann. Organizatorii s-au asigurat să � e păstrată o 
distanță de 1,5 m între scaune, iar spectatorii să poarte 
mască de protecție.

Teatru de păpuși
În noiembrie 2009, este ter-

minată lucrarea la am� teatrul 
în aer liber de lângă clădirea 
primăriei.

În anul 2009, este realizat sen-
sul giratoriu, la intersecţia stră-
zilor Muncii și Mihai Viteazul.

Locuitorii orașului Sântana  
au, începând din 28 noiembrie 
2009, internet gratuit. Reţeaua 
wireless acoperă întreaga su-
prafaţă a localităţii.

            Prin Hotărârea nr.12 
a Consiliului Local Sântana din 
19 ianuarie 2010, porţiunea de 
drum spre Zimand, în continu-
area străzii Muncii, se numește 
Calea Hammerer, denumire de 
la numele patronului Fabricii 
de Aluminiu  de la marginea 
Sântanei.

În 2010, Grupul Școlar Sânta-
na oferea posibilitatea pregăti-
rii în: Contabilitate, Operator 
tehnică de calcul și Uman - Ști-
inţe sociale. Exista de aseme-

nea  și  clase de seral.
În 2010, ca urmare a restruc-

turării reţelei școlare la nivelul 
orașului Sântana, Grupul Șco-
lar se unește cu Școala Genera-
lă „Sfânta Ana” și cu Grădiniţa 
PP Nr. 1, devenind o singură 
unitate cu personalitate juridi-
că, celelalte devenind structuri. 
Director este numit profesor 
doctor Ana Honiges.

În aprilie 2010, SC „Romge-
ra” vinde casa de odihnă de la 
Sânmartin (Oradea), judeţul 
Bihor. Sunt vândute, apoi, graj-
durile de animale ale societăţii.

 În 13 septembrie 2010, 
cu ocazia deschiderii anului 
școlar 2010-2011, Daniel Petru 
Funeriu, ministrul învăţămân-
tului vizitează Școala Generală 
„Sfânta Ana” Sântana.

În 16 decembrie 2010, la bibli-
oteca orașului din strada Mun-
cii 117-119, este inaugurat ser-
viciul public „Biblionet-lumea 
în biblioteca mea”, bibliotecar 
� ind Morgoș Marinela.

 În 14 februarie 2011, își 

începe activitatea Clubul Pen-
sionarilor cu sediul în strada 
Muncii, clădirea unde este și 
biblioteca orașului.

Spitalul din Sântana este des-
� inţat, la propunerea autorită-
ţilor de la București, la sfârșitul 
lunii martie 2011, prin Hotărâ-
rea Consiliului Local Sântana, 
numărul 48/28 martie 2011, 
după aproape șase decenii de 
existenţă, în po� da nemulţu-
mirii populaţiei din localitate și 
din zonele limitrofe. 

Prin Hotărârea nr. 66/28 apri-
lie 2011, se aprobă punerea la 
dispoziţie a spaţiului necesar în 
vederea desfășurării activităţii 
UPU – SMURD la nivelul ora-
șului Sântana , din cadrul Con-
siliul Judeţean Arad – Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad și darea în folosinţă gra-
tuita, pe o perioada de 10 ani, 
a spaţiului din imobilul situ-
at pe strada Muncii , nr. 53 A 
(clădirea Spitalului Orășenesc 
Sântana).

Prof. Gh. Sinescu

Știați că......

- spălați-vă cât mai des pe mâini! și 
folosiți dezinfectant ori de câte ori 
intrați și ieșiți dintr-un loc public.

- dezinfectați suprafețele pe care 
le atingeți: telefon, , calculator etc.

-purtați mască în spațiile închise
- dacă aveți simptome de gripă sau 

răceală rămâneți acasă! 
 sunați medicul de familie
- respectați recomandările
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  SÂNTĂNEANUL 

Informații utile despre salubritatea orașului Sântana
PUBELA MARO

Program
 de colectare 

deșeuri reziduale 
BIODEGRADABILE
tabelul alăturat

( dreapta)

Atenție la ce aruncăm în toalete
Trebuie să � m conștienți că sistemul de canalizare poate funcționa corect doar dacă și noi 

îl folosim corect. Stația de epurare face față cu greu valului de gunoaie pe care oamenii, în 
loc să le arunce în gunoi, le aruncă în canalizare. Din neștiință sau din nepăsare unii aruncă 
în WC pungi, resturi gospodărești ba chiar produse pentru igienă intimă: șervețele umede, 
tampoane, pampers-uri etc. Prezența acestor materiale poate duce la blocarea pompelor sau 
înfundarea conductelor, iar în � nal există riscul ca într-o zi, nu tocmai bună, să ne trezim cu 
casa inundată de ape menajere. 

  Primăria Sântana

FOLOSIȚI PUBELELE 
CONFORM 

SPECIFICAȚIILOR CULORILOR,
 PENTRU DIFERITELE TIPURI DE GUNOI

PUBELA Galbenă
Program de colectare 

deșeuri reciclabile
tabelul de mai jos
Sântana

Luni: 
17.08.2020

 Luni: 
31.08.2020 

Luni: 
14.09.2020

 Luni: 
28.09.2020 

Luni: 
12.10.2020 

Luni: 
26.10.2020 

Luni: 
09.11.2020

 Luni:
 23.11.2020 

Luni: 
07.12.2020 

Luni: 
21.12.2020

Caporal Alexa
Miercuri: 

19.08.2020 
Miercuri: 

02.09.2020
 Miercuri: 

16.09.2020
 Miercuri: 

30.09.2020 
Miercuri: 

14.10.2020 
Miercuri: 

28.10.2020 
Miercuri: 

11.11.2020 
Miercuri: 

25.11.2020 
Miercuri: 

09.12.2020 
Miercuri: 

23.12.2020

Dragi consățeni și prieteni.
 Cu ocazia venirii concediilor de varâ “caniculă”, vrem sâ mulţumim încâ odatâ 

consătenilor din Sântana (români, germani, maghiari și rromă) pentru primi-
rea noastrâ așa de câlduroasă în decursul anilor (cu ocazia diferitelor eveni-
mente) și sperăm să ne revedem cu bine, dupâ pandemia Corona. Nu vom uita 
niciodatâ, unde am copilărit, trâit și de unde  am plecat sâ ne făurim un nou 
viitor.

 Este o mare plâcere pentru mine și membrii comunitâţi germanilor originari 
din Sântana sâ � m foarte des cu gîndurile noastre în mijlocul consâtenilor. 
Vreau sâ vâ mulţumesc tuturor, care au contribuit în trecut, și în prezent, pen-
tru generozitatea care a fâcut posibilâ aceste întîlniri roditoare, care sperâm câ 
vor continuă și în viitor.

Sîntem foarte fericiţi revenind în comunâ natalâ cu ocazia diferitelor sârbâ-
tori că sâ ne întîlnim cu foști vecini, colegi de clasâ, colegi de lucru, rude și 
sâ vedem români talentaţi și prosperi în poziţii majore ale vieţii economice, 
știinţi� ce și juridice.  Dorim cît mai mulţi Sântâneni sâ urmeze acest model.

 Comunitatea germanilor originari din Sântana este convinsă că actualii 
Sântăneni vor �  o nouă generaţie de oameni, energici, moderni, profesioniști 
buni și e� cienţi. Noi vom continua activitâţile noastre în ţară (România), și în 
străînâtate (Europa, America), pentru a susţine România și interesele sale.  Dar 
primii care trebuie sâ înţeleagă interesul românesc, sunt cetăţenii noștri locali 
înșâși. Avem multă speranţă pentru Sântana de azi. În limita posibilitâţilor 
noastre vrem sâ dăm în continuare o mînâ de ajutor, celor care au nevoie: bol-
navilor, bâtrînilor, dar și copiilor (dascălii de azi pregătesc europenii de mîine), 
întreţinerea portului și obiceiurilor locale, întreţinerea clădirilor istorice, dar în 
special impulsuri economice în capacităţile industriale și în transfer de tehno-
logie modernâ pentru noi locuri de muncă.

 Fiecare dintre noi are motive su� ciente sâ � e mulţumit, cu toată modestia 
pentru drumul vieţii pe care l-a parcurs până în prezent.

 Le dorim tuturor sântănenilor noștri, oriunde s-ar a� a și ar munci, bogăţie 
de har și asistenţă divinâ, succes, bucurii și perseverenţâ în orele apăsătoare, 
proprii � ecărei slujiri.

Să vă binecuvânteze și să Vă însoţească Dumnezeu Tatâl, Fiul și Duhul Sfânt.
Toate cele bune și sănătate vâ dorește din tot su� etul, comunitatea germa-

nilor din Sântana. 
 Josef Lutz      

(Președintele onori� c al Asociației germanilor originari din Sântana).

Am primit spre publicare
Scrisoare de mulțumire
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Având în vedere faptul că în luna sep-
tembrie anul 2020  vor avea loc alegerile 
pentru autoritățile administrației publice 
locale, Serviciul Public Comunitar Local  
de Evidenţă a Persoanelor Sântana  face 
un apel către toţi cetăţenii pentru a veri-
� ca periodic termenul de valabilitate al 
actelor de identitate, în vederea evitării 
unor situaţii neplăcute de a nu-și putea 
exercita dreptul constituțional.
 În conformitate cu:
- prevederile art.3 alin (2) din  Hotărârea 
nr. 81/2020 republicată, a Biroului  Elec-
toral Central, alegătorul care deține un 

act de identitate al cărui termen de vala-
bilitate ar fi  expirat în perioada 1 martie 
– 27 septembrie 2020,  își poate exercita 
dreptul de vot în baza acestuia.
-Hotărârea nr. 86/2020 a Biroului  Elec-
toral Central, în interpretarea unitară a 
dispozițiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 
115/2015, cu modi� cările și completări-
le ulterioare, alegătorul care și-a stabilit 
reședința, ulterior datei de 4 septembrie 
2020, la o adresă arondată altei secții de 
votare decât cea de la domiciliu și care se 
prezintă la vot la secția de votare la care 
este arondată strada unde își are reședința 
menționată pe actul de identitate va �  în-
scris în lista electorală suplimentară.

SPCLEP SÂNTANA
Insp.Napău Nadia-Ana

Căsătoriile lunii 
AUGUST2020

IOANOVICI FLORIN CĂTĂLIN și GAUDI ANAMARIA
VÂRCIU ALEXANDRU GHEORGHE şi GRUIA FLORINA SANDRA MARIA

LAZA ȘTEFAN TEODOR şi KIȘ MELINDA CRISTINA
DONGEA NELU GHEORGHE și CODREAN FLORICA
MARIN HORZT ALEXA și MIHAI ALISIA LORENA

COTU FLAVIUS FLORIN și GIURGIA LAURA ELENA
FERICEAN MĂDĂLIN GHEORGHE și DEHELEAN SIMINA FLORENTINA

MIȘCOI PETRU și PALCU MONICA
ISAC DAN ADRIAN și SUBȚIREL ANA MARIA

COJOCARU CIPRIAN GHEORGHE și TRIF LOREDANA
VAND GHEORGHE CĂTĂLIN și PROȚIUC ANDREEA NICOLETA

BĂTRÎN MIHAI DORIN și TĂRȘAN OANA FLORICA

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

HAI SUSANA
BATRÂNUȚ FLOARE

FARCAȘ REMUS
STOICA IOAN

ACHIM FLORIN
MICURESCU ANA

SOCORODAN PETRU
PENZES IOSIF
LAZA TEODOR
MIȘCOI IOAN

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile vă ru-

găm să vă adresați către 
Uzina de Apă Sântana:

 0257 - 462138 
sau Compania de Apă:

 0372-782686 
Pentru probleme în alimenta-

rea 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 extraordinară în 
data de 14.08.2020, având pe ordinea 
de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea 
unor facilități la plata impozitului anual 
pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și a 
chiriei datorate pentru ocuparea dome-
niului public;
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
18.08.2020, având pe ordinea de zi ur-
mătoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actului adițional la contractul de con-
cesionare nr. 1755/20.12.1999 către SC 
AGROMEC SÂNTANA SA;
2. Proiect de hotărâre privind transmi-
terea dreptului de concesiune prevă-
zut în contractul de concesionare nr. 

1755/20.12.1999 către d-na Danciu Eli-
sabeta;
3. Proiect de hotărâre privind transmi-
terea dreptului de concesiune prevă-
zut în contractul de concesionare nr. 
1755/20.12.1999 către d-na Tănase Floa-
re;
4. Proiect de hotărâre privind transmi-
terea dreptului de concesiune prevă-
zut în contractul de concesionare nr. 
1755/20.12.1999 către SC NUTU SER-
VICE SRL;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
măsurilor administrative de circulație în 
orașul Sântana;
6. Proiect de hotărâre privind trecerea în 
proprietatea privată a terenului evidențiat 
în CF nr. 304869 Sântana, nr. CF vechi 
2534 Caporal Alexa, nr. cadastral: C1, nr. 
topogra� c 722/b/2/146/1/1/1/1/1/1/1/2;
7. Prezentare raport anual al SC PREST 
COM SÂNTANA PAVAJ SRL; 
8. Diverse;

Întocmit, Anca Butar

A N U N Ţ  I M P O R TA N T

Primăria orașului vă aduce la cunoștință 
că în data de 04 septembrie 2020, s-a 
efectuat o nouă acțiune de dezinsecție 
prin stropire împotriva omizilor atât în 
orașul Sântana cât și în satul Caporal 
Alexa. Substanţa folosită în procesul de 
dezinsecţie este omologată de către Mi-
nisterul Sănătăţii -Exit 100 EC- și com-
bate inclusiv ţânţarii și căpușele. Chiar 
dacă aceste tratamentele periodice nu 
reușesc să distrugă toţi ţânţarii sau toate 

omizile, ele au scopul de a ţine totuși sub 
control înmulţirea acestora. Invaziile de 
insecte sunt periodice și peste tot exis-
tă discuţii legate de e� cienţa stropirilor, 
însă trebuie respectate normele naţiona-
le care stabilesc natura și concentraţia 
insecticidelor.
Într-o dezinsecție aeriană se omoară 
țânțarii din aer, iar într-o dezinsecţie fă-
cută de la sol se distrug larvele care eclo-
zează. Ouăle stau pe pământ, în iarbă, în 
frunziș și dacă nu plouă nu se înmulțesc. 
Când însă vine o ploaie, atunci toate 
ouăle eclozează și apare un fenomen ex-
ploziv, invazia de insecte.

Primăria Orașului Sântana

O p e r a ț i u n e 
d e  d e z i n s e c ț i e 

  La ultima recti� carea bugetară, ora-
șul Sântana a primit peste 700.000 de 
lei destinaţi pentru masa  elevilor, bani 
care vor �  folosiți de către Școala Gim-
nazială Nr., de pe str. Tudor Vladimi-
rescu, pentru servicii de catering. 
  Sântana are una dintre cele patru școli 
din județul Arad care au fost selecta-
te pentru aplicarea programului pilot 
la nivel național, prin care va acorda 

hrană caldă elevilor. Elevii de la Școala 
“Stefan Augustin Doinaș” din Caporal 
Alexa, structură a Școlii Gimnaziale 
Sântana, bene� ciază și ei de programul 
masă caldă.
   Având în vedere noul context pande-
mic, masa caldă va �  înlocuită cu un pa-
chet alimentar.

Primăria Orașului Sântana

P a c h e t  a l i m e n t a r  p e n t r u  e l e v i  d e  l a 
Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă  N r.  2  d i n  S â n t a n a .
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Prezența câinilor pe străzi este un feno-
men pe care primăria se străduiește de 
ani buni să-l țină sub control, atât prin 
desfășurarea lunară a acţiunilor de pre-
luare a câinilor lăsaţi liber pe străzi, cât 
și prin derularea programului de sterili-
zare gratuită a câinilor care nu sunt de 
rasă, program la care se fac înscrieri la 
primăria orașului. 

La ultima acţiune de prindere a câinilor 
fără stăpân desfășurată în 10 septembrie, 
au fost capturați 30 de câini vagabonzi 
de pe următoarele străzi: Oituz, Poetu-
lui, G. Redută, Bucegi, Câmpului colț 
cu Ghiocelor, M. Viteazu, Romanței, A. 
Iancu și Someșului.
Pentru a pregăti cum se cuvine viitoare-
le acțiuni vă rugăm să ne anunțați dacă 
întâlniți astfel de cazuri. 
Persoanele care doresc să-și recupere-
ze câinii scăpaţi accidental pe stradă și 
capturați, sunt rugate să sune la numărul 
de telefon 0724352301 - Marinela Tudor, 
Asociatia Paws United.

Primăria Orașului Sântana

C â i n i i  v a g a b o z i , 
o p r o b l e m ă 

p e r p e t u ă

După 5 luni de la întreruperea activităţii, 
punctul de lucru de la Sântana al Unității 
de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad și-a re-
luat activitatea, asigurând permanența 
în acordarea serviciilor medicale de 
urgență. 
Florina Ionescu, manager interimar al 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad a declarant că: ”Activitatea UPU 
SMURD Sântana a fost suspendată de 
pe data de 25 martie, în perioada stării 
de urgență, iar personalul de acolo a fost 
detașat, la acea vreme, la Arad. Am dis-
cutat cu medicul sef al UPU-SMURD, dr. 
Monica Puticiu și am decis să redeschi-
dem punctul de lucru pentru ca cetățenii 
din această parte a județului să bene� -
cieze de asistență medicală de urgență 
fără să mai � e nevoiți să vină până la 
Arad. Activitatea medicală este asigurată 

de către medici specialiști în medicină 
de urgență din cadrul Unității Primire 
Urgențe a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Arad”. 
În perioada în care a fost suspendată ac-
tivitatea, administrația locală a orașului 
a realizat lucrări de reabilitare a fațadei 
și de amenajare a zonei de triaj epidemi-
ologic. 
Punctul de lucru funcționează cu nouă 
medici, șase asistente și trei in� rmiere, 
iar printre medicii care lucrează la Sânta-
na se numără și doi dintre cei trei medici 
care au ajutat colegii din Republica Mol-
dova în lupta cu pandemia COVID-19.
Contrar unor idei apărute în spaţiul pu-
blic privind în� inţarea unui centru de 
permanenţă, administraţia locală a ora-
șului susţine funcţionarea unităţii de 
primiri urgenţe , care din punct de ve-
dere al actului medical este superioară 
unui centru de permanenţă, prin dotări, 
prin pregătirea medicală de specialitate 
a medicilor și prin capacitatea de inter-
venţie imediată în urgenţe majore, cum 
sunt cazurile care necesită resuscitarea 
cardio-respiratorie, aspect esential în 
salvarea vieţii unui pacient. 

Primăria Orașului Sântana

S-a redeschis Unitatea de Primiri Urgenţe

A m e n z i  m a r i  p e n t r u  a r d e r e a  i l e g a l ă
 a  m i r i ș t i l o r  !

Arderea miriștilor se execută numai pe 
baza permisului de lucru cu focul acordat 
de către Garda de Mediu în urma întoc-
mirii documentației prealabile;

Arderea miriștilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impun pentru îm-
piedicarea propagării focului la vecinătăţi 
(brazdă, supravegherea permanenta a ar-
derii și sursa de apa); 
După obținerea aprobărilor arderea se 
poate desfășura numai pe timp de zi;

Sancțiunile ce pot fi aplicate 
sunt între 3.000-6.000 lei 
pentru persoanele fizice, 

și de la 25.000 lei 50.000 lei 
pentru persoanele juridice.

Primăria Orașului Sântana

COMUNICAT,
privind înscrierea datelor 

în Registrul Agricol
   În atentia următoarelor cate-

gorii de deținători de terenuri și 
animale:

-persoane fi zice cu domiciliul fi s-
cal în Orașul Sântana;

-persoane fi zice cu domiciliul fi s-
cal în alte localități;

-persoane juridice cu domiciliul 
� scal în Orașul Sântana (socie-
tăti comerciale, societăti/asociații 
agricole, unități de învățământ, sa-
nitare, culte recunoscute, unitățile 
de prestări servicii, ocoale silvice 
de stat și private etc., cu excepția 
unităților aparținând MAN, MAI, 
SRI, MJ 

-persoanele juridice cu domiciliul 
fi scal în alte localități, care dețin 
pe raza Orașului Sântana bunuri 
ce fac obiectul înscrierii în registrul 
agricol, precum terenuri agricole 

(inclusiv grădini din intravilan, 
pomi fructiferi, vița de vie etc.) sau 
silvice, animale domestice si/sau 
animale sălbatice crescute în capti-
vitate (bovine, ovine, caprine, por-
cine, cabaline, iepuri, animale de 
blană, păsări, familii de albine etc.), 
utilaje si instalații pentru agricultu-
ră și silvicultura, construcții etc.

Categoriile mentionate mai sus 
au obligația de a declara pentru 
înscrierea în Registrul Agricol al 
Orașului Sântana datele privind 
suprafețele de terenuri agricole 
(inclusiv grădini familiale), utilaje 
agricole, animalele, păsările, fami-
liile de albine, pomii fructiferi si 
construcțiile pe care le exploatează 
sau le dețin în proprietate, pe raza 
Orașului Sântana

(1) Înscrierea în registrul agri-
col a datelor privind componența 
gospodăriei/exploatației agricole 
fără personalitate juridică se face pe 
baza declarației date de capul gos-
podăriei sau, în lipsa acestuia, de 
un alt membru major al gospodări-
ei, care dispune de capacitate depli-
na de exercițiu….

Înscrierea în registrul agricol a 
datelor privind clădirile și tere-
nurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, pre-
cum și a schimbării categoriei de 
folosință se poate face pe bază de 
documente anexate la declarația fă-
cută sub semnătura capului gospo-
dăriei sau, în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospodăriei, sub 
sancțiunea nulității.În cazul în care 
nu există documente, înregistrarea 
în registrul  agricol a datelor pri-

vind clădirile și terenurile, a titula-
rului dreptului de proprietate asu-
pra acestora, precum și schimbării 
categoriei de folosință se poate face 
pe baza declarației date sub semnă-
tura capului gospodăriei sau, în lip-
sa acestuia, de un alt membru ma-
jor al gospodăriei, sub sancțiunea 
nulității. Aceste declarații pot �  
date, potrivit  opțiunii persoanei � -
zice obligate să declare în registrul 
agricol, după cum urmează:

 a)  în fața secretarului localității;
 b) in fata notarului public;
  c) la misiunile diplomatice și o� -

ciile consulare ale României.
Inscrierea în registrul agricol a da-

telor privind cladirile si terenurile, 
a titularului dreptului de propri-
etate asupra acestora, precum si a 
aschimbarii categoriei de folosinta 
se poate face numai pe baza de do-
cumente, anexate la declaratie:

-titluri de proprietate/extras C.F. 
pentru terenuri;

-extras de carte funciara pentru 
imobil/constructii;

-acte de stare civila pentru com-
pletarea C.N.P.- ului membrilor 
gospodariei.

Potrivit art. 20 alin. (1) din O.G nr. 
28/27.08.2008, nedeclararea datelor 
care fac obiectul registrului agricol, 
declararea de date neconforme 
cu realitatea, refuzul de declarare, 
constituie contraventie si se sancti-
oneaza cu amenda de la 100 lei la 
500 lei in cazul persoanelor � zice, 
iar in cazul persoanelor juridice, cu 
amenda de la 300 lei la 1.500 lei. 

Avand in vedere cele aratate mai 
sus, persoanele � zice (inclusiv per-
soanele care locuiesc în zonele de 
blocuri) și juridice deținătoare de 
terenuri, animale sau alte bunuri 
ce fac obiectul înscrierii în regis-
trul agricol, au obligația să declare 
datele mai sus mentionate în vede-
rea înscrierii în Registrul Agricol al 
Orașului SÂNTANA.

Drept urmare, persoanele � zice si 
juridice, din categoriile mantionate 
mai sus, sunt rugate să se prezinte la 
sediul Compartimentului BIROUL 
AGRICOL din cadrul Primăriei 
Orasului Sântana de luni până joi, 
între orele 8,30 – 16,00 sau vineri 
între orele 8,30-14, pentru declara-
rea și înscrierea în Registrul Agri-
col, informații tel. 0357/100074; int. 
19.

Primăria Orașului Sântana
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În perspectiva deschiderii noului an 
școlar, administraţia locală a depus toa-
te eforturile pentru ca spaţiile de învă-
ţământ să se prezinte fără reproșuri. La 
Caporal Alexa, la două dintre încăperi-
le grădiniţei s-au executat lucrări de re-
paraţii cu rigips la tavanele deteriorate 
din cauza acoperișului. De menţionat 

că în prealabil, tot anul acesta, a fost 
schimbat și acoperișul vinovat.

La liceul tehnologic a fost refăcut în 
totalitate acoperișul de pe corpul de 
clădire cu cantina și sala de sport. Tot în 
aceeași clădire s-au executat reparaţiile 
necesare la tavanele deteriorate.

De asemenea, au fost efectuate repa-
rații la acoperișul Școlii Gimnaziale Sf. 
Ana și au fost alocate fonduri liceului, 
pentru achiziția de bănci si routere, asi-
gurând astfel rețea de interent la toate 
clădirile și în toate clasele.

Modernizarea Orașului Sântana 
continuă lună de lună

Lucrări de amenajare alei
În parcurile de pe strada M. Vitea-

zul și în parcul K. Ackermann au 
fost amenajate alei pentru intrare și 
pentru accesul către bănci. Lucrările 
au fost executate de către � rma de 
construcţii a Consiliului Local Sân-
tana, iar pavelele și bordurile au fost 
din producţie proprie, respectiv au 
fost produse la fabrica de pavele a 
� rmei din Caporal Alexa. 

Continuă amenajarea
unor noi tronsoane de trotuare

Administrația locală con� rmă rea-
bilitarea în ultimii 8 ani a circa 20 de 
km de trotuare și în același timp ne 
aduce la cunoștinţă că la primărie 
se a� ă înregistrate alte 48 de cereri 
pentru reparaţii trotuare pe diverse 
străzi. 

Cererea pentru repararea trotu-
arelor este foarte mare și primăria 
încearcă pe cât posibil să intervină 
rapid în locurile în care trotuarele 
sunt foarte deteriorate, acesta este 
unul dintre motivele pentru care 
unii cetăţeni au cereri de doi ani și 
încă nu au fost rezolvate. 

Deși în ultima perioadă prioritate 
au avut lucrările de reparaţii și în-
treţinere la școli, recent a reînceput 

și reabilitarea trotuarelor, de această 
dată pe strada M. Viteazul, pe tron-
sonul cuprins între străzile Oituz și 
T. Vladimirescu. 

Lucrările sunt executate de către 
muncitorii angajaţi la societatea 
subordonată consiliului local Sân-
tana. 

Program guvernamental pentru
extindere gaz în Caporal Alexa

Actualul guvernul a lansat apelul 
de proiecte pentru programul de 
extindere a reţelelor de distribuţie 
a gazelor naturale în localităţile din 
România care nu dispun de aceste 
utilităţi. Bugetul programului este 

de peste un miliard de euro, pe o 
perioadă de patru ani de zile. Apelul 
de proiecte lansat permite localităţi-
lor care au documentaţiile tehnico-
economice aprobate de autorităţile 
locale să depună astfel de proiecte 
astfel încât să obţină � nanţare pen-
tru în� inţarea distribuţiilor de gaz 
natural.

Primăria orașului Sântana este pre-
gătită și are un plan de introducere a 
gazului metan în satul Caporal Ale-
xa. Costurile unui asemenea proiect 
� ind foarte mari, trebuie să ne bucu-
răm de iniţiativa actualului guvern.

O nouă investiție privată în oraș
- stație de asfalt-

La intrarea în Sântana dinspre 
Curtici se va deschide o staţie de be-
ton-asfalt. Primăria a vândut recent 
o porţiune de teren pentru dezvolta-
rea acestei investiţii și, după cum se 
vede, investitorul nu a stat mult pe 
gânduri. Este un semn bun în per-
spectiva viitoarelor lucrări de mo-
dernizare a zonei centrale și a celor 

4 km de străzi care au mai rămas de 
asfaltat.

Două clădiri şcolare noi 
şi-au primit elevii

Este vorba despre clădirea Școlii 
Gimnaziale Sf. Ana de pe strada Ghi-
oceilor și despre clădirea Școlii Gim-
naziale din Comlăuș, clădiri școlare 
care au suferit în acest an reabilitări 
totale, atât interioare cât și exterioare, 
de la pardoseli la tavane, de la insta-
laţii electrice la cele sanitare totul este 

nou. Școala de pe strada Ghioceilor 
a bene� ciat de mobilier nou și chiar 
de reamenajare modernă a spaţiului 
din curtea școlii, în timp ce elevii de 
la școala din Comlăuș vor avea la dis-
poziţie până la sfârșitul semestrului I o 
sală de sport modernă. 

Renovări 
instituții școlare

Transportul elevilor care fac naveta
 la Liceul Tehnologic „S. Hell” şi la liceele din Arad 

este gratuit pe toată perioada anului şcolar.

Începe amenajarea pistelor 
de biciclete în Sântana

- proiect pe fonduri europene-
În data de 26.08.2020, U.A.T. Oraș 

Sântana și S.C. GMA GRIGMAR FA-
MILY S.R.L.  au semnat contractul de 
execuție lucrări la proiectul ”Amena-
jare piste de biciclete în orașul Sânta-
na”, proiect � nanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a contractului este de 
2.570.481,13 lei fără TVA.

Conform documentației tehnice, 
termenul de executare a lucrărilor este 
de maxim 21 de luni, termen calculat 
de la emiterea ordinului de începere 
și până la recepția privind terminarea 
lucrărilor plani� cate.

Traseul propus pentru pistele de bici-
clete va avea o lungime totală de 7,478 
km amplasat în interiorul orașului, cu 

rol în asigurarea legăturii locuitorilor 
la obiectivele importante (școli, piețe, 
agenți economici, gară etc.).

Străzile propuse pentru amenajare 
sunt: str. Bradului, str. Căprioarei, str. 
Ghioceilor, str. Horia, str. Mihai Vi-
teazu, str. Muncii și str. Rodnei.

Este un proiect unic la nivel de judeţ, 
în care pe lângă construcţia efectivă a 
pistelor de biciclete se asigură și po-
sibilitatea folosirii bicicletelor puse la 
dispoziţie prin proiect.

Proiect european transfrontalier 
În data de 31.07.2020 proiectul 

european transfrontalier între Ro-
mânia și Ungaria”Improve cross-
border cooperation between public 
institutions of Nădlac-Sântana-
Elek-Doboz” a ajuns la � nal.

Prin intermediul acestuia, s-a re-
ușit dotarea cu mobilier și aparatu-
ră electonică modernă a căminului 
cultural din oraș: 250 de scaune, sis-
tem de sonorizare, sistem de lumini, 
sistem de proiecție, sistem de tradu-

cere, laptop, imprimantă, desktop 
PC, echipament de scenă (cortină și 
sistem electric de deschidere). 

Valoarea totală a echipamentelor 
achiziționate este de 232.178,42 lei 
fără TVA (47.983,64 euro).


