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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Stimate doamne, stimaţi domni 

 

Pe parcusul anului 2019 încă un cartier al orașului Pecica a devenit un șantier, odată cu 

demararea unor lucrări de modernizare foarte importante pentru dezvoltarea infrastructurii 

urbane locale. 

Chiar dacă investiția a creat discomfort pentru cetățenii care locuiesc în zona 100 a 

orașului, sacrificiile făcute merită rezultatul care se va vedea în cursul acestui an, odată cu 

turnarea stratului de uzură și finalizarea lucrărilor la trotuare. 

 O altă investiție importantă a vizat clădirea principală a Școlii Gimnaziarle nr. 2, un imobil 

simbolic, aflat în plin centrul orașului, în Piața Regele Mihai I și înconjurat de clădiri frumoase, 

reabilitate. Prin începerea lucrărilor realizăm un vechi deziderat al comunității pecicane și al 

colectivului școlii cu predare bilingvă, română și maghiară.  

Pe lângă faptul că elevii și cadrele didactice vor avea parte, zi de zi, de condiții moderne pe 

durata procesului de învățământ, noi, toți pecicanii, ne vom putea mândri cu clădirea istorică 

renăscută. 

 În paralal s-a lucrat și la extinderea clădirii principale a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” 

din Pecica, dar și la documentația necesară reabilitării Căminului Cultural din satul aparținător 

Turnu, anul 2019 fiind unul bogat în proiecte și lucrări. 

Avem la Primăria Oraşului Pecica o echipă de profesioniști, care urmăresc toate liniile de 

finanțare; funcționari pregătiți, care rezolvă în cel mai scurt timp problemele semnalate de 

cetățeni, un colectiv unit și care lucrează zilnic în beneficiul comunității locale.  

În paginile acestui raport găsiţi o sinteză a muncii depuse de către echipa administrativă a 

orașului în vederea realizării acestei strategii de dezvoltare, de care am amintit mai sus. 

Vă invit să îl parcurgeți pentru a primi o privire de ansamblu asupra stării economice, 

sociale și de mediu a orașului Pecica!  
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INVESTIŢII ŞI DEZVOLTAREA ORAŞULUI 

 

 Principalul proiect aflat în curs de derulate pe raza orașului Pecica este cel intitulat 

„Modernizare străzi în oraşul Pecica, judeţul Arad”, finanțat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, care include majoritatea străzilor din zona 100, străzi care asigură practic 

legătura între zona centrală şi Drumul Naţional 7, de alte două străzi intens circulate şi una de 

legătură, în zona centrală. Este vorba despre străzile: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 

112, 113, 115, 116, 119, 122, 123, 124, 314, 3 şi 422, cu o lungime totală de 11,269 de kilometri 

şi în valoare de 5,6 milioane euro. 

 Compania care a câștigat licitația a început lucrările încă din primăvara anului trecut, cu 

pregătirea șantierului, amenajarea șanțurilor și a podețelor din fața fiecărei gospodării. 

 Partea carosabilă a necesitat o pregătire minuţioasă pentru ca stratul de bitum să fie 

turnat pe o fundaţie stabilă şi durabilă, prima stradă pe care au început lucrările de asfaltare, 

chiar în prima zi a lunii iulie, fiind 104 (de lângă fosta Şcoală Dragoş). 

O săptămână mai târziu utilajele s-au mutat pe străzile 107 (de la Ghiuţoaie) şi 109 (de după 

Momac), asfaltarea fiind făcută pe benzi de circulaţie. 

În cea de a doua parte a lunii firma constructoare a continuat asfaltările, într-un ritm alert, fiind 

modernizate, pe rând, străzile 422 (din centru, care leagă strada 3 de piaţă), 119 (de lângă 

societatea de pompe funebre Nagy-Irha), 113 (de lângă Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Trei 

Ierarhi”), 116, 110 şi 101 (de lângă societatea de pompe funebre Bala). 

Pe lângă aplicarea stratului de asfalt pe toate cele 20 de străzi amintite, se amenajează 

trotuarele pe ambele părţi ale străzilor, cu intrări pavate la fiecare casă și un sistem de scurgere a 

apei pluviale, dar se refac şi spaţiile verzi cu gazon. 

2019 a fost anul dezvoltării și pentru educația pecicană: nu mai puțin de trei lucrări ample 

s-au derulat, în paralel, la instituții de învățământ importante din oraș. 

Extinderea clădirii principale a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica a intrat în linie 

dreaptă: compania a lucrat toată vara și toamna la ridicarea, tencuirea și finalizarea exterioară și 

amenajarea interioară a noii aripi a clădirii, situată la intrarea în curte. 
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După mai multe licitații, s-a găsit o firmă care să execute lucrările de renovare completă a 

clădirii Școlii Gimnaziale nr. 2, o lucrare foarte complexă, care necesită timp și pricepere. 

Cu bucurie am constatat, cu ocazia vizitelor de șantier, că angajații firmei sunt pregătiți și 

calitatea lucrărilor este bună. 

S-a început cu acoperișul, podul și etajul clădirii, lucrările evoluând într-un ritm susținut. 

Până la finalul anului 2019 aproape întregul etaj a fost finalizat, sălile de clasă fiind preluate din 

noul an școlar de către elevii școlii. 

S-a lucrat și la sala festivă, cea mai mare încăpere a unității, care a necesitat o atenție aparte, în 

același timp fiind schimbate toate geamurile și ușile. În 2020 muncitorii vor trece la parter, 

urmând să fie modernizată și cantina, alături de bucătăria școlii. 

 Noua grădiniță cu progam prelungit din orașul Pecica, cea construită pe terenul fostei 

școli Muștra, în zona 100, a ajuns aproape de finalizare. Lucrările exterioare și de amenajare a 

curții au rămas de finalizat, în timp ce sălile de clasă și celelalte încăperi au fost aproape gata, 

totul la o calitate foarte bună, pentru a asigura cele mai bune condiții și, mai ales, spațiul necesar 

copiilor de vârstă preșcolară pentru a se dezvolta armonios. 

 Administrația publică din Pecica a fost printre primele din județul Arad care a înțeles 

potențialul investițiilor din fonduri de la Uniunea Europeană și a format o echipă specializată pe 

acest domeniu. Compartimentul Managementul Proiectelor a fost înființat încă din primul 

mandat al fostului primar Iustin Cionca, iar de atunci este unul dintre cele mai importante din 

organigrama Primăriei Orașului Pecica. 

Compartimentul a crescut constant și a avut câteva modificări de componență de-a lungul 

ultimului deceniu și jumătate, în prezent fiind format din patru consiliere specializate pe 

fondurile UE: Ildikó Kurunczi, Renata Micle, Erika Molnar și Alina Ponta. Ele sunt coordonate de 

administratorul public al orașului (city manager), Monica Velici, cea care este responsabilă de 

proiectele cu finanțare din fonduri externe și implementarea strategiilor de dezvoltare. 

2019  a fost încă un an de succes în ceea ce ce privește accesarea de fonduri europene de 

către administrația locală. Am demarat realizarea mai multor proiecte complexe și foarte utile 

pentru orașul nostru:  

- Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin cultural Turnu și amenajare curte 

- Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare 
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- Construire bază sportivă TIP 1, oraș Pecica, județul Arad 

- Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor 

posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii 

publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad 

- Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în 

Orașul Pecica. 

Toate acestea vor contribui semnificativ la creșterea gradului de comfort al pecicanilor și vor 

aduce beneficii întregii populații. 

 În ceea ce privește viața culturală și anul 2019 a fost caracterizat de o activitate bogată, cu 

un număr foarte mare de evenimete, organizate de Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, parohii, 

organizațiile civice, dedicate tuturor categoriilor de cetăţeni din oraşul Pecica şi din satele 

aparţinătoare. 

 Pe plan extern, am avut o colaborare bună cu partenerii noştri din Ungaria: oraşele 

Battonya, Domaszék, Záhony și Mórahalom, cu acesta din urmă derulând proiectul intitulat 

„Tradiții în timp și peste graniță”, care a avut ca scop prezentarea și păstrarea tradițiilor locale. 

 

 

  

URBANISM 

 

În anul 2019 s-au analizat şi verificat un număr de 375 de documentaţii pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism, documentaţii în baza cărora s-a eliberat acelaşi număr de certificate de urbanism.  

Pe parcursul aceluiaş an s-au analizat şi verificat un număr de 256 de documentaţii pentru eliberarea de 

autorizaţii de construire şi de desfiinţare, documentaţii în baza cărora s-a eliberat acelaşi număr de 

autorizaţii de construire şi acelaşi număr de autorizaţii de desfiinţare. 
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BUGET – FINANŢE 

 

Serviciul de impozite şi taxe şi executare silită are ca activitate principală stabilirea, constatarea, 

încasarea şi executarea creanţelor bugetului local Pecica. În cursul anului 2019 ca activitate se referă la 

un număr de operațiuni astfel: 

 

Adeverinta de rol  9 
Adresa de infiintare a popririi  39 
Adresa de sistare a popririi  88 
Adresa Evidenta Bunuri  460 
Adresa evidenta bunuri restrans  30 
Adresa infiintare proprire PJ  82 
CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 008  2327 
CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 012  245 
CF - Certificat fiscal - 011  1260 
CF - Certificat fiscal - 013  149 
CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 011  1029 
CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 013  110 
Confirmarea de primire a debitelor  1511 
Confirmarea de primire a debitelor pentru auto  23 
Decizie de comunicare accesorii  23 
Decizie de comunicare accesorii an anterior  2082 
Decizie de impunere salubritate  59 
Decizie de inchidere dosar urmarire  500 
Decizii de impunere centralizate  8422 
Decizii de inchidere dosar urmarire  208 
Declaratie cladire PF  606 
Declaratie cladire PJ  29 
Declaratie fiscala auto peste 12 tone  73 
Declaratie fiscala auto sub 12 tone  1208 
Declaratie scoatere evidenta auto  812 
Declaratie teren  1072 
Dosar patrimoniu  1083 
Dosar patrimoniu restrans  2074 
Extras de rol  57 
Extras dosar urmarire  496 
Extrase dosare urmarire  211 
Factura  398 
Facturare  258 
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Fisa client  6 
Fisa client pe matricole  4 
Informare de plata  5 
Nota de plata  1 
Notificare de plata  2291 
Referat  794 
Referat de inchidere dosar urmarire  499 
Referat restituire  9 
Referate de inchidere dosar urmarire  210 
Registru de rol  10 
Scoatere din evidenta cladire  14 
Scoatere din evidenta teren  28 
Somatie si Titlu executoriu  1184 
Chitante emise 16482 
Total documente emise 48570 

 

CULTURĂ 

 

Orașul Pecica are o viață culturală foarte diversă și bogată în evenimente, de-a  lungul întregului an, 

grație managementului profesionist al Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”, instituție care oferă spațiu 

și sprijin pentru pregătirea și organizarea principalelor eveniment cultural-artistice din Pecica și din 

satele aparținătoare. 

Un rol important au instituțiile de cult și organizațiile nonguvernamentale din oraș: ansamblurile 

folclorice, asociațiile culturale, de tineret, ale pensionarilor, precum și cele sportive, care organizează în 

fiecare an evenimente apreciate de publicul local 

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019 între 

autoritatea contractantă Oraş Pecica şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general: 

Domeniul cultură/ sport/educație/culte/social :  

 
Nr. 
crt. 

Beneficiar Denumire Proiect Valoarea 
finanţării de 

la bugetul 
local 

cheltuită(lei
) 

Rezultate 
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1. Asociaţia Pro Pir Kult  Uşi deschise la Pro Pir 

Kult 
6000 Finalizat 

2. Asociaţia Pensionarilor din 
orașul Pecica 

Bucuriile vârstei a treia 33440 Finalizat 

3. Asociaţia Buzavirag Pecica Păstrarea tradiţiilor  și 
obiceiurilor populare 

maghiare,promovarea 
multiculturalităţii și 

asigurarea unor modalităţi 
de a petrece timpul liber 
în mod organizat ptentru 

copiii și tinerii din 
localitatea Pecica 

55000 Finalizat 

4. Asociaţia culturală a 
minorităţilor-Kisebbsegi 
hagyomanyorzo egyesulet 
Pecica 

Pe urmele strămoşilor 55000 Finalizat 

5. Asociaţia Kalypsoland Educație-Dresaj-
Demonstrație canină 

20000 Finalizat 

6.  Asociaţia Ansamblul Folcloric 
Păstrătorii Tradiţiei 

Prezent şi viitor în folclor 114909 Finalizat 

7. OrganizaţiaTinerilor Maghiari 
din Pecica-M-KIDSZ 

Ziua M-KIDSZ Ediţia a IX-a 14348 Finalizat 

8. Asociaţia Social - Creştină 
Familia Kolping 

Hramul bisericii Romano 
Catolice 

12000 Finalizat 

9. Parohia  Sârbească Turnu Construire capelă 
funerară în cimitirul 

Ortodox Turnu 

30000 Finalizat 

10. Parohia  Sârbească 
Turnu(eveniment cultural) 

Hramul Bisericii Ortodoxe 
Sârbe Turnu- Naşterea 

Maicii Domnului 

1000 Finalizat 

11. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica Executarea faţadei  casei 
parohiale a Bisericii 

Ortodoxe Sârbe Pecica 

10000 Finalizat 

12. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica Hramul Bisericii Ortodoxe  
Sârbe Pecica- Sfântul Sava 

Cel Nou 

2000 Finalizat 

13. Parohia Reformată Semlac 
filiala Pecica 

Reparaţii interioare la 
biserica Reformată Pecica 

10000 Finalizat 

14. Asociaţia Judo Club  Pecica Promovarea sportivilor 10000 Finalizat 
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pecicani şi trecerea lor 

spre sportul de 
performanţă 

15. Asocociaţia Sportivă Baschet 
Club Valbon  Arad-Punct de 

Lucru Pecica 

Pregătirea şi participarea 
la competiţiin de baschet 

 

24770 Finalizat 

16. Asociaţia Club Sportiv Progresul 
Pecica 

Susţinerea activităţii 
fotbalistice din oraşul 

Pecica 

500000 Finalizat 

17. Asociaţia Sporticvă Club Sportiv 
Speranţa Turnu 

Campionat Judeţean-liga 
4-Susținerea   activităţii 

fotbalistice 

85945 Finalizat 

18. Asociaţia Club Sportiv Sahistul 
Pecica 

Promovarea Şahului 37000 Finalizat 

19.  Asociaţia Club Sportiv 
H.C.Beldiman 

Promovarea Handbalului 
de performanţă, 

promovarea sportivilor 
pecicani 

22452 Finalizat 

20. Schitul Sfânta Cuvioasa 
Parascheva 

Lucrări de reparaţii  a 
treptelor din piatră la 

biserică 

4000 Finalizat 

1. Biserica Penticostală Eben-Ezer 
Pecica 

 Tâmplărie PVC 7000 Finalizat 

2. Biserica Romano Catolica Turnu 
- Sederhat 

Reparaţii  Biserica 
Romano-Catolică 

Sederhat 

12500 Finalizat 

3. Parohia Ortodoxă Română 
PecicaI. 

Sonorizare Biserică 19000 Finalizat 

4. Parohia Romano Catolică Pecica Lucrări de reparaţii 
exterioare al Parohiei 

Romano Catolice 

13861 Finalizat 

5. Parohia Ortodoxă Română 
Turnu  

Hramul Bisericii  
( eveniment cultural) 

1000 Finalizat 

6. Biserica Baptistă maghiară din 
Pecica 

Şopron lemne 4000 Finalizat 

7. Asociaţia Humanitas Pecica Cu credinţă împreună 5000 Finalizat 

8. Asociaţia Cloub Sportiv Old 
Boys Pecica 

Învăţăm să trăim sănătos 
cu ajutorul sportului şi 

anume fotbal 

13500 Finalizat 
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9. Asociaţia Creştină a Romilor din 

Pecica 
Incluziunea socială a 

romilor 
5000 Finalizat 

X Total X 1128725 X 
 
*Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romăniei nr.14/27.01.2020. 
 

SERVICII SOCIALE 
 

Direcţia de Asistenţă Socială Pecica, functionează  în conformitate cu   art. 113 alin. 3 din Legea 

nr.  292/2011 a asistenţei sociale, precum şi în conformitate cu Hotărârea nr. 147 din data de 

28.09.2018, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de 

asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica  

Direcţia de Asistenţă Socială al oraşului Pecica, a fost infiinţată conform Hotărârii nr. 119 / 

14.08.2018. Este acreditată conform CERTIFICATULUI DE ACREDITARE seria AF nr. 004364, 

eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoane Vârstnice. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE IN DOMENIUL PROTECTIEI SOCIALE  

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului,  in cadrul 
direcţiei se desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în 
dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de 
familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea 
drepturilor copilului. În acest scop activitatea este centrată pe următoarele aspecte: 

 Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor 

şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile 

pe plan local; 

 Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi 

prestaţii şi evaluarea din punct de vedere social, medical şi legal a situaţiei 

acestora, pe baza unui formular de anchetă socială; 

 Întocmirea planului de servicii atât pentru copiii aflaţi în dificultate în vederea 

prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cât şi pentru 

familiile copiilor care sunt reintegraţi în familie; 

 Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare ) şi a modului în care părinţii 

acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a 

beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 
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 Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia 

extinsă sau la familia substitut), precum şi prin noile tipuri de servicii 

complementare care intervin în sprijinul copilului şi al familiei sale; 

 Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice formă, precum 

şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate; 

 Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă în străinătate (în 

baza unui contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija altor persoane, 

monitorizarea, intocmirea de anchete sociale, rapoarte, fisă de observatie si fisă de 

identificare a riscurilor.  

 Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea cazurilor intrate în 

atenţia DAS daca este cazul. 

 
În conformitate cu aceste obiective , cu legislaţia privind drepturile copilului şi a atribuţiilor ce le 

revin, s-au efectuat în anul 2018 anchete, adrese, rapoarte , referate, planuri de intervenţie, ş.a., 

după cum urmează:   

Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – decembrie 2018 
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OBIECTIVUL DE ACTIVITATE a compartimentului PESTATII SOCIALE 
   

Compartimentul de prestarii venit minim garantat funcţionează în cadrul DAS având ca obiect 

principal de activitate: protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori 

de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, 

încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.  

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale –Legea 

nr.292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi Legea nr.116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale – activitatea compartimentului presupune în 

principal, aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările actualizate - privind venitul 

minim garantat, dar şi activităţi adiţionale, cu caracter social si are ca scop: 

Tipul de anchetă socială nr. de anchete 
sociale în 
intervalul ian. – 
dec. 2018 

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală 35 

 Anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea 
măsurii de plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau alte persoane 

26 

 Anchete sociale pentru  copiii pentru care s-a solicitat reevaluarea  măsurii de 
plasament  la centre rezidenţiale  

5 

Monitorizare minore gravide 3 
Anchete sociale pentru copii în plassamente la rude in alte judete 8 
Anchete psiho - sociale pentru stabilirea incredintarii minorilor in  urma divortului  31 
 Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară  10 
  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu”/burse scolare 10 
Ajutor pentru rechizite 0 
Anchete sociale pentru instituirea tutelei 12 
Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru 
reintegrarea copilului în familie 

0 

 Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( 
evaluare/reevaluare) 

0 

Verificari in teren la domiciliul copiilor ai căror părinţi pleacă la muncă în 
străinătate, solicitare liste cu copii de la scoli si gradinite, situatii centralizatoare 
transmise catre DGASPC , monitorizare periodica, identificare riscuri si intocmiri de 
fise de observatie după caz.  

16 

Copii reprezentati la solicitarea organelor de politie 8 
Eliberare rovignetă 11 
Audienţe primar 2 
Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPS, 
OPA, DGASPC) 

10 

Rapoarte de monitorizare diverse  65 
Rapoarte către DGASPC ARAD ( fişe trimestriale şi lunare) 18 
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   -Identificarea  persoanelor si a familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au 

generat vulnerabilitatea si nevoia sociala. 

- Gestionarea si monitorizarea dosarelor privind aplicarea Legii 416-2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare, a ajutoarelor de urgenta, a ajutoarelor de inmormantare precum si a 

dosarelor privind incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi. 

- Gestionarea si monitorizarea dosarelor privind indemnizatia pentru cresterea copilului, a 

alocatiei de stat, alocatiei pentru sustinerea familiei. 

- Acordarea tichetelor sociale reprezentând stimuluente educaţionale pentru grădiniţă. 

- Consilierea si informarea privind problematica sociala, precum si rezolvarea in termen si in mod 

calitativ a sarcinilor din sfera atributiilor de serviciu a fiecarui compartiment. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse si respectarea atributiilor personalului din cadrul 

DAS in conformitate cu legislatia aparuta, pe parcursul anului 2018, s-au efectuat  în teren  

anchete sociale pentru diferite motive ale solicitanţilor cum ar fi: 

- cereri nou înregistrate - 8 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii nr.  416/2001 - 8 

anchete 

- au fost reevaluate conform legii un nr. de 65 cereri pe parcursul anului 2018 

-   s-a efectuat un nr. de 130 de anchete la domiciliul persoanelor beneficiare de ajutor 

social 

              -   s-a intocmit pentru fiecare familie în parte care a beneficiat  de ajutor social, o 

documentaţie distinctă   care a fost prezentată primarului în vederea aprobării  acesteia; 

     -   s-au intocmit fişe de calcul pentru persoanele cărora li s-a aprobat dosarul precum si in 

cazul modificarilor sau a unor indexari aparute.; 

              -    s-au efectuat anchete sociale la domiciliul acestora la depunerea dosarului, o dată la 6 

luni şi  reevaluarea dosarului o dată la 2 luni sau ori de câte ori apare o modificare; 

               -   s-au verificat  prezentarea trimestrială a  unui nr. de 140 adeverinte de la forţele de 

muncă, pentru persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din alte activităţi; 

               -  s-a verificat  prezentarea a unui nr. de 3 certificate  de expertiza medicala in vederea 

determinarii  capacitatii de munca  de la cabinetul de expertiză medicală pentru persoanele care 

nu sunt apte de muncă;  
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           -  s-a întocmit lunar situatia centralizatoare, rapoarte statistice şi  anexele nr. 5, 6, 8, 

11, 14, 15,  anchetele sociale o data la 6 luni privind situaţia persoanelor care beneficiază de 

ajutor social raportindu-se in termen  la AJPIS – Arad; 

                 - s-a afisat lunar lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, persoanele care urmau să 

efectueze orele de muncă şi anual planul de acţiuni sau de lucrări de interes local la loc vizibil. 

     -  pentru lunile de iarnă ianuarie – februarie – martie - noiembrie - decembrie 2018, s-a 

intocmit documentaţia pentru persoanele care au  beneficiat de ajutor de încălzire, la cererea 

titularului, conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece, cu modificările şi completările ulterioare pentru un nr. de 21 de persoane 

   -  s-au intocmit dispoziţii privind aprobarea, respingerea, modificarea sau suspendarea plăţii 

ajutorului social. 

    -  s-au eliberat adeverinţe pentru scoală, medic, persoanelor care beneficiază sau nu de ajutor 

social, după caz; 

- s-a intocmit  planul de actiuni in vederea realizarii orelor de munca pe care persoanele 

apte de munca le-au efectuat in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin. 

 

- Au fost supravegheati un nr. 26 de  persoane apte de munca in vederea atingerilor 

obiectivelor propuse. 

-  A fost intocmit si propus spre analiza si aprobare in Consiliul local Pecica, Planul de 

actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca. 

         S-au intocmit  şi tehnoredactat anchete sociale conform celor constatate în teren; 

întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în termen legal; sesizarea 

în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituţiile 

de competenţă, acolo unde este cazul. 

 
 
 
 
 
 

Prestaţii acordate în anul 2018 
 

Nr. DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
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Crt. nr.beneficiari IN PLATA 
1. Ajutor social 65 dosare 
2. Ajutor lemne – beneficiari  

ajutor social 
65 dosare 

3. Ajutor înmormântare  3 beneficiari 
4. Ajutor urgenţă  3 dosare 
5. O.U.G. 70/2011 (lemne)  8 dosare 

 

  Alte activităţi, survenite  ca urmare a unor situaţii deosebite. 
              Tichete sociale pentru gradinita s-au acordat in cursul anului 2018 – 0 tichete 
              Au fost monitorizate  în cursul anului 12 persoane care au avut dosare penale in vederea 
executării muncii neremunerate în folosul comunităţii. 
 

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  in domeniul  ALOCAŢIILOR PENTRU SUSTINEREA  FAMILIEI/ALOCAŢII 
DE STAT - anul 2018 

Obiectul de activitate constă în punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul 

protecţiei sociale a familiei şi a copilului prin acordarea drepturilor legale cuvenite familiilor cu 

copii în întreţinere, care se încadrează în reglementările legale.  

          În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a familiilor cu copii 

în întreţinere, s - a urmat următorul plan de activitate:  

- Consilierea persoanelor cu privire la prestaţiile sociale de care pot beneficia; 

Informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru : 

-acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei,  

-alocaţiei de stat,  

-indemnizaţiei de creştere a copilului,  

-stimulentului de insertie, a indemnizatiei de crestere pentru copiii cu handicap,  

-ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate, 

- Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiei de stat;  

- Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei, 

- Înregistrarea cererilor de acordare a indemnizaţiei de creşţere a copilului; 

- Înregistrarea cererilor de acordare a stimulentului; 

- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii de stat şi înaintarea lui lunar, la 

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Arad 

- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de indemnizaţie de creşţere a copilului şi 

înaintarea lui, lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Arad 
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- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii stimulentului şi înaintarea lui, lunar, la 

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Arad, 

- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei şi 

înaintarea lui lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Arad, 

- Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocaţii pentru sustinerea familiei, 

- intocmirea referatelor, dispoziţiilor de stabilire, modificare, încetare a dosarelor; 

- Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru cresterea 

copilului acolo unde parintii copilului nu sunt casatoriti. 

- Eliberarea de adeverinţe şi de răspunsuri la cererile solicitanţilor. 

- Actele necesare pentru acordarea drepturilor privind alocaţiile pentru familiile cu 

copii în întreţinere, plafonul veniturilor nete pe membru de familie, cuantumurile 

prestaţiilor de asistenţă socială acordate acestora precum şi modul de gestionare a 

fondurilor destinate plăţii alocaţiilor, cheltuielile administrative aferente, modalităţile 

de stabilire şi plata acestor drepturi se reglementează prin hotărâri ale guvernului. 

         Stabilirea şi plata drepturilor: 0 Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă lunar pe 

bază de cerere şi declaraţie tipizată însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi 

veniturile acesteia care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază 

sau îşi are reşedinţa familia.   

Alocaţia de stat pentru copii 

Titular şi beneficiar al dreptului de alocatie de stat pentru copii este copilul, iar alocaţia se 

plăteşte unuia dintre părinţi în baza cererii. 

Stabilirea şi plata drepturilor 

Condiţia – toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani si peste 18 ani cu conditia sa frecventeza scoala. 

Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii tipizat depusă de 

reprezentantul legal în numele copilului si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de 

acordare a acestui drept depuse de catre persoana, care are ca atributii, situatia centralizatoare 

si dosarele care cuprind actele necesare , la AJPIS Arad in termenul lunar legal. 

 
Indemnizaţia pentru creşterea copilului 
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         Beneficiari – unul dintre părinţii copilului nou - născut care, in ultimii 2 ani anterior datei 

nasterii acestuia, a realizat venituri impozabile timp de 12 luni: 

STATISTICA DOSARELOR 
 

Alocatie familială  pentru sustinerea familiei 
Nr.crt Alocaţie pentru sustinerea 

familiei 
Anul 2018 

1 Dosare active 17 
2 Inregistrate in anul 2018 1 
3 Incetate pe parcursul 

anului 
 8 

4 Anchete sociale 34 
5 Cereri reevaluari 17 

 
 

Alocaţia de stat pentru copii 
Nr.crt Alocaţie  de stat pentru copii Anul 2018 

1 Dosare  101 
2 respinse 0 
3 Cereri 

modificari/titular/card/schimbare 
adresa etc 

12 

 
 
 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului pina la 2 ani 
 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Anul 2018 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 109 
ANCHETE EFECTUATE 15 

 
               DISPOZIŢII ÎNTOCMITE pentru aprobare/modificare/suspendare/incetare/ reulare 

drepturi a alocaţiei pentru sustinerea familiei – 21. 

Total situaţii centralizatoare întocmite privind alocatiile pentru sustinerea familiei – 24. 

Total situaţii centralizatoare întocmite privind alocatiile de stat -12. 

Total situaţii centralizatoare - 12, întocmite pentru indemnitatile de crestere a copilului in vârsta 

de pâna la 2 ani respectiv; 3 ani pina la  7 ani . 
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În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a familiilor cu 

copii în întreţinere, s- a avut ca obiectiv pincipal următorul plan de activitate: 

 - identificarea familiilor formate din soţ, soţie şi copii aflaţi în întreţinere acestora care nu au 

împlinit vârsta de 18 ani si frecventeză cursurile şcolare, cu plafonul veniturilor nete pe 

membru de familie mai mic decât cel stabilit prin hotărîrea guvernului pentru a beneficia de 

protecţie socială prin acordarea dreptului la alocaţie pentru sustinerea familiei 

- identificarea familiilor formate din persoană singură şi copii aflaţi în întreţinere acesteia, 

care nu au împlinit vârsta de 18 ani, frecventeză cursurile şcolare, cu plafonul veniturilor nete 

pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin hotărîrea guvernului pentru a beneficia 

de protecţie socială prin acordarea dreptului la alocaţie pentru sustinerea familiei 

- consilierea familiilor în care se află copii de vârstă şcolară, care nu frecventează cursurile 

şcolare, în vederea şcolarizării acestora pentru a putea beneficia de alocaţie pentru 

sustinerea familiei, 

- consilierea persoanelor cu copii în întreţinere, care nu sunt ocupate profesional, în găsirea 

unui loc de muncă, prin îndrumarea acestor persoane către AJOFM ARAD, în vederea creşterii 

veniturilor familiei determinând astfel reducerea numărului de beneficiari ai alocaţiei pentru 

sustinerea familiei. 

- monitorizarea familiilor beneficiare de alocaţie pentru sustinerea familiei asupra situaţiei 

familiale, situaţiei juridice a copiiilor, frecventării cursurilor şcolare de către aceştia şi a 

veniturilor nete realizate pe membru de familie in vederea respectării condiţiilor legale de 

acordare a acestei forme de protecţie socială. 

- consilierea familiilor în care se află copii  cu handicap pentru a beneficia de indemnizatie 

lunara sau sprijin lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta de pana la 7 ani, 

- consilierea persoanelor cu handicap cu copii in varsta de pana la 2 ani pentru a beneficia de 

indemnizatie lunara pentru cresterea copilului. 

 

 
Obiectivele Compartimentului Persoane Vârstnice Şi Cu Handicap  

- Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au 

generat vulnerabilitate şi nevoie socială. 
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- Consilierea, orientarea şi ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obţinerii 

drepturilor sociale, prin prezentarea documentaţiei  în comisia de evaluare medicală în 

vederea încadrării într-un grad de handicap. 

- Respectarea convenţiilor de parteneriat încheiate cu alţi furnizori de servicii sociale .  

 
Grupuri ţintă: 

 persoane vârstnice  

 persoane cu handicap  

 persoane aflate in centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care solicită 

internarea într-un centru 

 asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav 

 persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în căminul pentru persoane 

vârstnice.  

 
      Obiectul activităţii:  

  -  efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează să fie 

încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad de handicap 

grav, accentuat sau mediu şi urmează a fi reevaluate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulţi/Copii. 

  - efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-o unitate 

medico-sociala  din judeţul Arad. 

  - efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc şi întocmirea 

dosarelor de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice din judetul Arad. 

  -  efectuarea anchetelor sociale şi încadrarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap 

grav, 

întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap 

grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

 - efectuarea anchetelor sociale pentru reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap care 

doresc să depună dosarul în vederea obţinerii scutirii de la plata taxei de drum,  

  - efectuarea anchetelor sociale pentru Casa Judeţeană de Pensii, necesare în dosarul  

persoanelor cu handicap care doresc să se pensioneze pe caz de boală, 
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  - efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum 

şi redactarea răspunsurilor către petent. 

 

Sinteza activităţii pe anul 2018:  

      - efectuarea unui număr de 132 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad pentru evaluarea şi reevaluarea 

medicală a persoanei, în vederea obţinerii unui grad de handicap, pentru a beneficia de facilităţi,  

conform legislaţiei în vigoare; 

     - efectuarea unui număr de 3 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea persoanelor cu handicap în 

centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Arad  precum şi reevaluarea persoanelor deja internate. 

    - efectuarea unui număr de 11 anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei 

-  consilierea persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la orice problemă a persoanelor 

cu probleme de sănătate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, în vederea obţinerii unor 

facilităţi în baza legislaţiei în vigoare. 

                   Dinamica angajării asistenţilor personali 

     Pe parcursul anului 2018 au fost angajati: 

               - 14  asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  

              - 12 cazuri de deces a  persoanei cu handicap grav ai căror asistenţi personali au fost 

angajaţi cu contract de muncă. 

                 Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului ele muncă al asistenţilor 

personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

                 Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali, pe anul 2018 situaţia se prezintă 

astfel: 

Asistenti personali 

 

LUNA Nr. asistenti personali 
ianuarie 64 
februarie 62 
martie 63 
aprilie 65 
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mai 66 
iunie 66 
Iulie 64 
august 64 
septembrie 65 
octombrie 64 
noiembrie 65 
decembrie 66 

 
 De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor 

personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie 

profesională. 

Conform statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în rândul adultilor de 

58 cazuri si 8 cazuri de minori. 

 Modul in care se asigură inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, 

corelat cu lipsa  centrelor de tip respiro. 

Referitor la acest aspect facem precizarea că întrucât pe raza oraşului Pecica nu există Centre de 

tip respiro, ci doar in judet, s-a aplicat alternativa legală stabilită prin prevederile art.37, alin.3 

din Legea 448/2006, republicată, de a acorda persoanei cu handicap grav o indemnizaţie 

echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă 

socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 

               Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali care au beneficiat de concediu de 

odihnă reprezentând indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav in anul 2018 situaţia, 

se prezintă astfel: 

Luna Numar persoane cu 
handicap grav ai caror 
asistenti personali au 
beneficiat de concediu de 
odihna  

Ianuarie-decembrie 40 
 

 
Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 republicată, 

autoritatea locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţii 
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asistenţilor personali care au ca scop asigurarea respectării drepturilor şi interesului superior al 

persoanei cu dizabilităţi pe care asistentul personal o are în îngrijire. De asemenea ele reprezintă 

un prilej eficient de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al 

persoanelor cu dizabilităţi respectiv facilitarea si indrumarea catre serviciile de specialitate din 

domeniul, medical si social. Considerăm că această strategie de lucru reprezintă un prim pas spre 

o colaborare bazată pe profesionalism şi implicare multipă în soluţionarea problemelor cu care 

asistenţii personali se confruntă. 

Verificările efectuate de către personalul  din cadrul DAS Pecica concretizate în anchete sociale 

au vizat următoarele aspecte: 

- modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal,  

- evaluarea socială atât a asistentului personal în vederea angajării cu contract individual de 

muncă conf. Legii nr. 448/2006 republicată, cât şi a persoanei cu handicap grav, sau pentru 

acordarea unei indemnizaţii lunare.  

S-au efectuat la domiciliul persoanelor cu handicap grav anchete sociale care nu au evidenţiat 

aspecte negative în activitatea asistentului personal. Cu ocazia acestor controale s-au semnalat 

solicitări ale persoanelor cu handicap grav pentru obţinerea de dispozitive sau echipamente 

necesare pentru buna desfăşurare ale activităţilor zilnice ale acestora. 

  Personalul din cadrul DAS au insoţit inspectorii de la DGASPC Arad la domiciliul bolnavului in 

vederea stabilirii concordantelor in ceea ce priveste intocmirea dosarului medical în vederea 

încadrarii in grad de handicap. 

                    Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

- Indemnizaţiile lunare pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

aceasta formă de protecţie în locul asistentului persona sunt in numar de  27 de 

dosare în plată. 

Menţionăm că în  anul trecut s-au înregistrat:  

- 10 indemnizatii de insotitor ai persoanelor cu handicap grav  

In acest an au  incetat 7  dosare de  indemnizatii 

Indemnizatii de insotitor 
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În anul 2018 au fost intocmite dosare 

pentru eliberarea a 11 roviniete pentru 

persoanele cu handicap grav. S-au 

eliberat un nr. de 33 tichete de parcare 

pentru persoanele cu handicap. 

                       În vederea expertizării şi 

încadrării  persoanelor adulte cât si a 

minorilor din oraşul Pecica, aflate  într-

un grad de handicap grav cu asistent 

personal, în cursul  anului trecut s-au 

efectuat  anchete sociale si totodată li 

s-au intocmit dosarele in vederea 

examinării si reincadrarii in grad de 

handicap precum si de acordarea 

drepturilor ce le  revin in urma incadrarii in grad de handicap. Intocmirea dosarelor asistentilor 

personali in vederea obtineri avizului favorabil pentru angajare. 

Concluzionând, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat persoanele cu handicap grav din partea 

asistenţilor personali au fost de bună calitate, fiind realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 

448/2006 republicată coroborate cu Codul Muncii. 

Prin implementarea programului operational POAD nu s-au acordat ajutorarea persoanelor 

defavorizate. Datele care au fost prezentate, demonstrează că în anul 2018 activitatea DAS 

Pecica din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, a contribuit la atingerea 

obiectivelor.                                                             

                         

ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Calitatea spațiilor verzi și curățenia domeniului public definesc într-un mod vizibil tuturor 

gradul de civilizație al unei localități și oferă celor care vin în vizită o imagine de ansamblu asupra 

modului de viață al localnicilor. 

LUNA Nr. indemnizatii 

ianuarie 27 

februarie 27 

martie 28 

aprilie 26 

mai 26 

iunie 25 

Iulie 25 

august 28 

septembrie 27 

octombrie 28 

noiembrie 29 

decembrie 29 
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Primăria Orașului Pecica a venit în sprijinul cetățenilor cu acțiuni de curățenie organizate 

atât primăvara, cât și toamna. 

Colectarea crengilor proveniți din toaletarea pomilor primăvara, precum și a deșeurilor 

vegetale, respectiv a frunzelor toamna s-a realizat după programul anunțat în prealabil. 

Cantitatea adunată este tot mai mare în fiecare an, semn că pecicanii și locuitorii satelor 

aparținătoare apreciază acțiunea și se preocupă de îngrijirea spațiilor verzi din gospodăria 

proprie, dar și a celor de pe domeniul public. 

S-a intervenit periodic, ori de câte ori a fost nevoie, pentru colectarea gunoaielor de pe 

domeniul public, cu accent pe malului râului Mureș, dar și alte zone în care au fost aruncate ilegal 

deșeuri. S-a acționat și în partea centrală a orașului și pe străzile principale, unde au fost văruiți și 

toaletați pomii, iarba fiind întreținută în permanență. 

Asociaţia Română pentru Reciclare (RoRec) şi Primăria Oraşului Pecica derulează de ani de 

zile un parteneriat recoproc avantajos, locuitorii oraşului şi satelor aparţinătoare fiind invitați de două 

ori pe an, în luna marte şi în luna septembrie, să predea deşeurile electrice şi electronice (DEEE) în 

vederea reciclării. 

SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

 

În cursul anului 2018, la nivelul Poliției Locale Pecica au fost întocmite 611 procese-verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor în valoare totală de 245.141 de lei. Statistic, 

activitatea polițiștilor locali în anul 2018, din punct de vedere al sancționării faptelor 

contravenționale, reprezintă o creștere cu 140% față de anul precedent și cu 364% față de anul 

2015, iar valoric, cu 176% mai mult față de anul 2018 și 554% mai mult față de anul 2015. 

Raportat la natura faptelor sancționate și la legislația incidentă, cele 611 procese-verbale din 

anul 2018 au fost încehiate după cum urmează:  

50 procese verbale la Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice: pentru folosire de cuvinte sau expresii 

jignitoare, nesupravegherea minorilor, atragerea de persoane pentru favoruri sexuale, lăsarea 

animalelor în libertate (câini, cai), provocare de scandal în public, tulburarea liniștii publice, refuz 

de legitimare, apelarea repetată la mila publicului (cerșetorie); 
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413 procese verbale la H.C.L. nr. 61/2013 privind gospodărirea orașului Pecica: pentru lăsarea 

în liberate a animalelor, neîntreținerea trotuarelor din dreptul imobilelor, depozitarea 

necorespunzătoare a materialelor de construcții, depozitarea resturilor vegetale pe domeniul 

public, abandonarea pe domeniul public a autovehiculelor sau rulotelor, neîntreținerea spațiului 

verde din dreptul imobilelor, neîntreținerea șanțurilor din dreptul imobilelor, circulația cu 

mopede și căruțe neînregistrate; 

pentru depozitarea gunoiului în locuri neautorizate, neluarea măsurilor de combatere a 

ambroziei și pentru neîntreținerea terenurilor, au fost întocmite: 

-16  procese verbale la O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecția mediului;    

-18 procese verbale la Legea nr. 211/2011 - privind regimul deşeurilor;  

-12 procese verbale la Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localității. 

19 procese verbale la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap: pentru parcare pe locuri destinate persoanelor cu handicap; 

15 procese verbale, la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: 

pentru edificarea unor construcții fără autorizație de construire, neefectuarea la termen a 

recepției construcțiilor finalizate; neîmprejmuirea terenurilor sau curților și neîntreținerea 

imobilelor (fațadelor) s-au întocmit; 

51 de amenzi la O.U.G. 195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice: pentru nerespectarea 

prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice (oprirea, staționarea în locuri 

nepermise sau parcarea autotrenurilor (TIR) pe străzile orașului Pecica, respectiv pentru 

încălcarea legislației privitoare la circulația bicicliștilor (nepurtarea de către bicicliști a vestei 

reflectorizante pe timpul nopții);  

au mai fost aplicate amenzi pentru nerespectarea mormelor legale privind desfășurarea 

comerțului în piețe (neachitarea taxei la locul de vânzare), nemontarea burlanelor (jgheaburilor) 

de scurgere a apei pluviale lipit de peretele exterior al imobilului, pentru nerespectarea 

prevederilor legale privind desfășurarea comerțului stradal, pentru montarea de ornamente sau 

diferite simboluri pe acoperișul imobilelor sau pe garduri ori fațade, s-au aplicat 29 de sancțiuni 

contravenționale la Legea nr. 12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite, H.C.L. nr. 77/2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
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desfășurare a actelor de comerț în locurile publice amenajate din orașul Pecica și satele 

aparținătoare,  H.C.L. nr. 20/2014 și H.C.L. nr. 36/20.03.2014 – privind completarea 

Regulamentului de urbanism. 

O pondere importantă în activitatea polițiștilor locali în anul 2018 a avut-o acțiunile preventive 

concretizate în informarea și notificarea cetățenilor privind anumite obligații pe care le au de 

îndeplinit, cum ar fi racordarea la sistemul public de canalizare sau încheierea contractelor de 

salubritate cu operatorul autorizat. Totodată, au fost efectuate, acţiuni de verificare şi control 

privind: 

 Verificarea zonelor cu grad ridicat delictual, unde există condiții de săvârşire a unor fapte 

antisociale ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 

 Combaterea actelor de disconfort civic, în scopul revigorării sentimentului de siguranţă al 

cetăţenilor; 

 Păstrarea integrităţii mobilierului urban și a spațiilor verzi; 

Astfel, alături de celelalte forţe de ordine publică, Poliţia Locală Pecica a asigurat măsuri de 

ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale în zonele Juncanu, IRIL, Cocota, 

Rovine, Detroit, Alveg și centru și în satele aparținătoare, Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi. 

Am asigurat un climat de ordine şi linişte publică la peste 96 de evenimente cultural – sportive, 

cu participarea unui public numeros. Astfel de evenimente au fost sărbătorile legale ale oraşului 

Pecica şi ale satelor aparţinătoare, religioase, dar am organizat şi executat acţiuni şi masuri de 

ordine la evenimente şcolare, spectacole culturale, meciuri de fotbal la care nu au fost 

înregistrate evenimente negative majore. La evenimentele mai importante şi la diferite acţiuni 

speciale am colaborat cu Poliţia Oraş Pecica - în baza Protocolului de colaborare încheiat - şi 

Grupa de Jandarmi Pecica . 

În decursul anului 2018 au fost rezolvate peste 238 de reclamaţii de la cetăţenii Oraşului Pecica 

și ale satelor aparţinătoare, reclamaţii scrise sau telefonice, după cum urmează : 

-  reclamaţii între vecini care se referă la probleme minore cum ar fi: gardurile 

despărţitoare, animale (în special câini) şi păsări de curte lăsate în libertate și 

nesupravegheate provocând pagube, şanţuri înfundate, distrugeri de  geamuri, burlane, 

pubele răsturnate şi sparte, bănci din parcuri, ruperea pomilor ornamentali plantaţi pe 
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domeniul public. O parte a problemelor au fost rezolvate în sensul că au fost identificaţi și 

sancționați făptuitorii iar bunurile distruse au fost readuse la forma iniţială.  

-  intervenţii la scandaluri în localuri şi locuri publice, certuri şi scandal în familie, conturbarea 

liniştii publice, unde cei implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional conform L. 61/1991 R.  

Am menținut permanent legătura cu asociațiile de locatari/proprietari dar și cu locatarii din 

blocuri cărora le-am acordat asistență în vederea înființării asociaţiilor de locatari/proprietari. 

În cursul anului 2018 a fost inițiată activitatea de însoțire a transportului de valori (bani), la și de 

la Casieria Primăriei Pecica, respectiv Trezoreria Arad. Această activitate s-a desfășurat 

permanent, de două ori pe săptămână, la solicitarea Serviciului Financiar-contabil, cu aprobarea 

Primarului Orașului Pecica.  

De asemenea, în cursul anului 2018, Serviciul Poliție Locală a inițiat două Proiecte de hotărâre, 

unul privind înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, iar celălalt privind 

reglementarea activităților comerciale pe raza UAT Pecica. Ambele Proiecte au fost aprobate de 

Consiliul Local Pecica și în prezent sunt operaționale. 

 

STAREA CIVILĂ 

 
La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al 

Oraşului Pecica – Compartimentul de Stare Civilă are o structură formată din 1- funcție publică. 

Structura este împărțită pe 4 domenii de lucru, astfel: 

▪ nașteri 

▪ căsătorii 

▪ decese 

▪ alte activități de stare civilă 

Cadrul legal general pe baza căruia îşi desfășoară activitatea Compartimentul de 

Starea Civilă este următorul : 

▪ Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată; 

▪ Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată şi actualizată; 

▪ Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată; 

▪ H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată; 
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▪ Legea nr.65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr.16 a Comisiei 

Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale 

actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. 

▪ H.G. nr.727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la 

eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 

septembrie 1976. 

▪ H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi 

transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, 

precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reședința unor persoane; 

▪ O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, actualizată; 

▪ Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor; 

Legea nr.21/1991 cetățeniei române, republicată şi actualizată; 

▪ Legea nr.16/1996 Arhivelor Naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

▪ Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, actualizată; 

▪ O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

actualizată; 

▪ H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Regulamentul de Organizare şi Funcționare al S.P.C.L.E.P.; 

▪ Instrucţiuni de lucru emise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti. 

Obiectul de activitate: 

▪ Înregistrarea nașterii; 

▪ Înregistrarea căsătoriei; 

▪ Înregistrarea decesului; 

▪ Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate; 
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▪ Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă; 

▪ Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă; 

▪ Înscrierea mențiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei; 

▪ Eliberarea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă, la cerere; 

▪ Eliberarea extraselor de stare civilă pentru uz oficial; 

▪ Rectificarea actelor de stare civilă; 

▪ Furnizarea datelor cu caracter personal. 

Potrivit importanței deosebite acordate activității de stare civilă, ca unul din 

principalele atribute ale autorității administrației publice locale care se realizează atât în 

interesul statului, cât și al protecției drepturilor personale ale cetățenilor, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, funcționarii Compartimentului de Stare Civilă au desfășurat pe parcursul 

semestrului I - 2019, următoarele activități specifice: 

NAȘTERI, asigură: 

▪ relația cu publicul; 

▪ primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării nașterii, 

identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate; 

▪ înregistrarea certificatului medical constatator al nașterii în registratura serviciului; 

▪ completarea actelor de naștere, în registrele de stare civilă, exemplarul 1 și 2 precum 

și înregistrarea acestora în sistem electronic; 

▪ eliberarea către persoanele îndreptățite a certificatului de naștere pentru copilul nou- 

Născut; 

▪ alte activități specifice. 

CĂSĂTORII, asigură: 

▪ relația cu publicul; 

▪ primirea și înregistrarea declarațiilor de căsătorie date de către viitori soți în fața ofițerului de 

stare civilă; 

▪ completarea actelor de căsătorie, în registrele exemplarul 1 și 2 precum și înregistrarea acestora 

în sistem electronic; 

▪ încheierea căsătoriei de către ofițerul de stare civilă potrivit programării stabilite și 

eliberarea certificatului în urma oficierii; 
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▪ alte activități specifice. 

DECESE, asigură : 

• relația cu publicul; 

• primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării decesului, 

identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate; 

• înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura serviciului; 

• completarea actelor de deces, în registrele de stare civilă pentru decese, 

exemplarul 1 și 2 precum și înregistrarea acestora în sistem electronic; 

• eliberarea certificatului de deces și adeverinței de înhumare; 

• alte activități specifice. 

 

Din punct de vedere statistic la acest segment s-au înregistrat următorii indicatori: 

NAȘTERI înregistrate_________________________________  49 din care: 

a) adopții _____________________________________   0 

b) transcrieri de naștere (acte întocmite în străinătate)___ 49 

c)  înregistrări tardive pe cale administrativă___________  0 

CĂSĂTORII înregistrate_______________________________ 101 din care: 

a) transcrieri de căsătorie (acte întocmite în străinătate) _  6 

b) căsătorii mixte ________________________________ 4 

DECESE înregistrate_________________________________ 115 din care : 

a) transcrieri deces (acte întocmite în străinătate)_________   10 

DIVORȚURI înregistrate _______________________________ 28 din care: 

a) prin hotărâre judecătorească __________________ __    3 

b) prin starea civilă ______________________________     7 

c) prin notar public _______________________________ 13 

Resortul ALTE ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ, asigură: 

 relația cu publicul ; 

 eliberarea certificatelor de stare civilă, duplicat; 

 eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă; 

 eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă; 
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 înregistrarea divorțului pe cale administrativă; 

 înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în  străinătate; 

 schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă; 

 înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu 

 ortografierea limbii materne; 

 înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui întocmite în 

 străinătate; 

 înscrierea mențiunilor privind acordarea sau renunțarea la cetăţenia română; 

 rectificarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea 

 acestora. 

 

1. Certificate de stare civilă duplicat (naşteri/căsătorii/decese) : 153/204/201 

2. Extrase de stare civilă pentru uz oficial : 405 

3. Extrase multilingve (naşteri/căsătorii/dececse):  45 

4. Sesizări privind deschiderea procedurii succesorale din oficiu: 128 

5. Cereri privind rectificări acte de stare civilă : 7 

6. Cereri privind schimbarea numelui pe cale administrativă : 5 

7. Cereri privind schimbarea numelui cu ortografia limbii materne: 2 

8. Menţiuni privind schimbarea numelui (acte din străinătate) : 0 

9. Menţiuni privind cetăţenia : 1 

10. Menţiuni operate pe actele de stare civilă: 844 

11. Menţiuni operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D.Bucureşti : 8 

12. Dovezi de stare civilă (Anexa 9) : 50 

13. Livrete de familie : 0 

14. Buletine statistice (naştere/căsătorie/deces/divorţ) : 277 

15. Verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor : 205 

16. Verificări în arhiva operativă de stare civilă : 620 

17. Comunicări de modificări acte de stare civilă : 15 
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O preocupare permanentă a Compartimentului de Stare Civilă pe tot parcursul anului 

trimestrului a fost îndeplinirea obiectivelor propuse şi realizarea indicatorilor de performanță. 

Măsuri propuse pentru îmbunătățirea activității pe linie de stare civilă în 2020: 

 participarea funcționărilor din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, la cursuri de 

perfecționare având în vedere modificările importante survenite în legislația specială, în ceea ce 

privește înregistrarea nașterilor; 

 diversificarea serviciilor on-line; 

 însușirea temeinică a tuturor actelor normative/ordine/instrucțiuni de lucru/radiograme, care 

reglementează activitatea de stare civilă; 

 menținerea indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul serviciului public. 

 

POLIŢIA LOCALĂ PECICA 

 

Poliția Locală Pecica și-a început activitatea în anul 2011, prin reorganizarea Poliției 

Comunitare, conform prevederilor Legii nr. 155/2010 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Pecica, 

nr. 38/24.02.2011, ca Serviciu Public de interes local, fără personalitate juridică, în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi 

pentru prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale pe raza Unității Administrativ Teritoriale 

Pecica.  

Poliţia Locală Pecica este în subordinea Consiliului Local al Orașului Pecica şi îşi desfăşoară 

activitatea, ca parte componentă a Aparatului de Specialitate al Primarului, sub directa 

îndrumare şi coordonare a Primarului Orașului Pecica, PETRU ANTAL, conducerea executivă fiind 

asigurată, de la data de 22.02.2016, de VALER MĂRGINEAN, șef Servicu, șeful Poliției Locale.  

 

CADRUL  LEGISLATIV 

Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei locale; 

H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale; 

HCL Pecica nr. 115/2019 – Regulamentul de organizare funcționare a Poliției locale Pecica; 

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;   
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Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; 

Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor şi muniţiei; 

Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

Legea nr. 60/1991 – privind organizarea şi desăşurarea adunărilor publice; 

Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordini şi liniştii publice, republicată; 

Legea nr. 12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 

republicată; 

Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

Legea nr. 421/2002 – privind autovehiculele abandonate sau fără stăpân; 

O.G. 27/2002 –  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor; 

O.G. 99/2000 - privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

O.U.G. 195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice; 

HG 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată; 

Legea nr. 205/2004 – privind protecția animalelor, republicată;  

Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, actualizată; 

Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată; 

Legea nr. 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

Legea nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată; 

Legea nr. 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;  

Legea nr. 211/2011 - privind regimul deşeurilor, (republicată); 

Legea nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată; 

Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Legea nr. 349/2002 - pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun; 
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Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

O.U.G. 195/2005 - privind protecția mediului, actualizată; 

Ordin nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 

viață al populației; 

H.C.L. nr. 61/2013 – privind gospodărirea orașului Pecica și a satelor aparținătoare; 

H.C.L. nr. 29/2018 – privind modificarea HCL 195/2017 (Regulamentul de săpături); 

H.C.L. nr. 36/2014 – privind obligativitatea montării burlanelor de scurgere a apei pluviale paralel 

și lipit de peretele exterior al imobilului pe străzile orașului Pecica și satele aparținătoare; 

H.C.L. nr. 20/2014 – privind interzicerea montării ornamentelor metalice cu orice fel de simboluri 

pe acoperișurile, fațadele și jgheburile locuințelor în orașul Pecica și satele aparținătoare; 

H.C.L. nr. 195/2017 – privind aprobarea regulamentului local privind condițiile de execuție a 

lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului 

Pecica; 

H.C.L. nr. 138/2016 – privind Regulamentul de organizare și desfășurare a actelor de comerț în 

locurile publice amenajate din orașul Pecica și satele aparținătoare.       

 

STRUCTURA  OGANIZATORICĂ  ȘI  DE PERSONAL 

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării 

pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor 

statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia locală cooperează, în baza protocoalelor 

încheiate, cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează 

cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în 

limitele legii. 

Activitatea Poliţiei Locale s-a desfăşurat și în anul 2019, pe baza Legii 155/2010, legea 

poliției locale, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1332/2010 și a Hotărârii Consiliului Local Pecica, nr. 38/24.02.2011, precum şi a 

noului Regulament de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale aprobat prin HCL nr. 

115/20.09.2019.  
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Nivelul de organizare, structura şi categoriile de personal se stabilesc anual de Consiliul 

Local al Orașului Pecica, conform legii.  

Personalul Poliţiei locale se compune exclusiv din funcţionari publici cărora li se aplică 

reglementările prevăzute în Legea 188 - Statutul funcționarilor publici. 

Potrivit Statului de functii şi Organigramei aprobate prin HCL Pecica nr. 38/2011 Poliția 

Locală Pecica a avut, până la adoptarea noii organigrame (prin HCL nr. 115/20.09.2019) 

următoarea structură organizatorică: 

- Compartimentul Ordine și Liniște Publică, aflat în subordinea directă a șefului 

Serviciului - 8 funcții publice de execuție, din care 3 clasa I (studii superioare) și 5 clasa a III-a 

(studii medii);  

- Compartimentul Circulație pe Drumurile Publice, aflat în subordinea directă a șefului 

Serviciului - 3 funcții publice de execuție, din care 1 clasa I (studii superioare) și 2 clasa a III-a 

(studii medii); 

- Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, aflat în subordinea directă a 

șefului Serviciului, având în prezent 1 funcție publică de execuție, clasa I (studii superioare); 

- Compartimentul Protecția Mediului, aflat în subordinea directă a șefului Serviciului, 

având în prezent 1 funcție publică de execuție, clasa a III-a (studii medii). 

Având în vedere faptul că activitățile reglementate date în competența Poliției locale 

impun un nivel de pregătire tot mai ridicat, a fost propus și înaintat spre aprobare Consiliului 

Local un Proiect de Hotărâre prin care s-a urmărit restructurarea Serviciului Poliție locală prin 

transformarea unor funcții publice de execuție clasa a III-a (studii medii), în funcții publice clasa I 

(studiii superioare), dar și modificarea structurii organizatorice prin creșterea numărului de 

polițiști locali din cadrul compartimentelor „disciplină în construcții și afișaj strada” și „protecția 

mediului”, astfel: 

- Compartimentul Ordine Publică, Siguranță Rutieră și Control Comercial, din subordinea 

directă a șefului Serviciului, în următoarea componență: 

                      - 1 funcţie publică de conducere de şef birou; 

                        - 5 funcții publice de execuție, din care 1 clasa I (studii superioare) și 4 clasa a 

III-a (studii medii); 
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- Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, din subordinea directă a șefului 

Serviciului, în următoarea componență: 

                       - 3 funcții publice de execuție, clasa I (studii superioare); 

- Compartimentul Protecția Mediului, din subordinea directă a șefului Serviciului în 

următoarea componență: 

                        - 2 funcții publice de execuție, din care 1 clasa I (studii superioare) și 1 clasa a 

III-a (studii medii). 

 Precizăm că aceste modificări structurale s-au făcut cu păstrarea numărului total de 

polițiști locali (șeful Serviciului și 13 polițiști locali). 

În urma reorganizării aprobate prin HCL nr. 115/20.09.2019 s-au vacantat 4 funcții publice 

pentru care urmează să fie organizat concurs de recrutare, după îndeplinirea formalităților 

legale. Menționăm că, date fiind cerințele și provocările tot mai mari care stau în fața poliției 

locale și în special așteptările cetățenilor față de această instituție, se impune cu necesitate 

continuarea restructurării funcționale și de personal astfel încât la sfârșitul anului 2020 toți 

polițiștii locali să aibă studii superioare, iar pentru unele domenii de activitate – cum ar fi 

protecția mediului sau disciplina în construcții – studii superioare de specialitate în domeniul de 

referință.  

 

BILANȚUL ACTIVITĂȚII POLIȚIEI LOCALE ARAD PE ANUL 2019 

 

 În cursul anului 2019, la nivelul Poliției Locale Pecica au fost întocmite 584 procese-

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 322.640 lei. 

Față de anii precedenți, în acest an s-a intensificat activitatea de conștientizare a 

cetățenilor privind necesitatea îndeplinirii unor obligații cetățenești – cum ar fi curățenia 

terenului din dreptul locuințelor pe care le dețin – dar și a obținerii unor documente obligatorii, 

de la autorizații pentru construcții noi, săpături sau branșamente, la autorizații de funcționare 

pentru activitățile comerciale.  

În acest sens, polițiștii locali au  legitimat 385 de persoane, majoritatea minori sau 

adolescenți pentru prezența suspectă ori nejustificată a acestora în anumite zone, la ore târzii, au 

înmânat peste 1500 de notificări scrise și au oferit consiliere în peste 450 de cazuri (în special în 
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domeniile nou reglementate, respectiv colectarea separată a deșeurilor și autorizarea 

activităților comerciale). 

În scopul eficientizării activității, polițiștii locali au primit atribuții extinse astfel încât 

fiecare să poată acționa de îndată în domeniile comune: ordine și siguranță publică, circulație 

rutieră și protecția mediului. În acest fel au acționat pe trei direcții prioritare:  

 

Siguranța cetățenilor 

Activitatea poliţiştilor locali s-a concretizat prin efectuarea de activităţi preventive, acţiuni 

şi controale privind: 

 Verificarea zonelor cu grad ridicat delictual, unde există condiții de săvârşire a 

unor fapte antisociale ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice  sau unde se 

consumă frecvent băuturi alcoolice; 

 Păstrarea integrităţii materialelor urbane și a spațiilor verzi 

 Combaterea şi prevenirea încălcării regulilor de circulație rutieră statică (opririi, 

staționări); 

 Combaterea și prevenirea aruncării necontrolate a deșeurilor. 

 

Combaterea disconfortului cetățenilor  

Poliția Locală Pecica  acționează în permanență pentru identificarea persoanelor care 

generează disconfort civic prin organizarea de petreceri private în spații deschise și ascultarea 

muzicii la volum ridicat, a persoanelor care fac gălăgie în zone publice, în special în parcuri, 

precum și a celor care aruncă diferite deșeuri în zone sau în condiții nepermise.  

Totodată, s-a acționat permanent pentru identificarea clădirilor deteriorate sau 

neîngrijite care ar putea genera o stare de pericol pentru cetățeni, prin desprinderea unor bucăți 

de tencuială sau de acoperiș și care, prin aspectul neîngrijit afectează imaginea orașului.   

Nu în ultimul rând, s-a acționat pentru identificarea persoanelor aflate în dificultate, fără 

adăpost, a persoanelor care cerșesc ori care vagabondează pe raza orașului. S-a constatat că 

numărul acestora este în scădere față de anii trecuți.  

 

Siguranța în școli 
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Alături de celelalte forțe de ordine publică din oraș – Poliția Română, Jandarmeria -, 

Poliția locală a asigurat măsuri de ordine şi siguranță publică pentru prevenirea faptelor 

antisociale în zona școlilor din Pecica. 

 

Sancțiuni aplicate  

În cursul anului 2019, polițiştii locali, au întocmit 584 de procese-verbale de constatare și 

sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 322.640 lei după cum urmează:  

 

 

 

1. 

LEGEA 61/91 R 

- săvârșirea în public de fapte, acte sau 

gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 

jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de 

violență; 

- apelarea în mod repetat la mila 

publicului; 

- desfacerea, comercializarea și consumul 

băuturilor alcoolice în locurile publice 

- tulburarea liniștii locatarilor  

 

 

 

 

 

Total procese verbale: 79 

  

2. LEGEA 448/2006 

- pentru parcarea autovehiculelor în locuri 

special amenajate pentru persoanele cu 

handicap 

 

Total procese verbale: 9  

3. LEGEA 12/1990 

-privind protejarea populației împotriva unor 

 activități comerciale ilicite, republicată; 

 

Total procese verbale: 2 

  

 

4. 

 

LEGEA 50/1991 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind autorizarea lucrărilor de construcții 

 

 

 

Total procese verbale: 15 

5. LEGEA 211/2011  
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- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind depozitarea deșeurilor 

 

Total procese verbale: 23 

 

6. 

LEGEA 101/2006 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind salubrizarea localității (refuzul de a 

încheia contract cu operatorul de salubrizare) 

 

 

Total procese verbale: 6 

 

 

7. 

LEGEA 241/2006 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare (refuzul de a se branșa la canalizare) 

 

Total procese verbale: 9 

 

 

8. 

LEGEA 24/2007 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind spațiile verzi 

 

Total procese verbale: 3 

 

9.  

LEGEA 349/2002 *actualizată 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind fumatul 

 

Total procese verbale: 9 

 

10. 

LEGEA 333/2002  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor  

 

Total procese verbale: 1 

 

11. 

OUG 195/2002 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind circulația pe drumurile publice (opriri, 

staționări) 

 

 

Total procese verbale: 30 

 

12. 

OUG195/2005 

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind protecția mediului (abandonarea 

deșeurilor) 

 

 

Total procese verbale: 31 

 

13. 

 

OUG 55/2002  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind deținerea câinilor periculoși 

 

Total procese verbale: 1 
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14. OG 99/2000  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind autorizarea activităților comerciale 

 

Total procese verbale: 1 

 

15. 

OUG 55/2002  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind deținerea câinilor periculoși 

 

Total procese verbale: 1 

 

 

16. 

HCL 61/2013  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind gospodărirea orașului (necosirea ierbii, 

parcarea mașinilor pe domeniul public, 

neîmprejmuirea terenurilor, depozitarea de 

materiale pe domeniul public) 

 

 

 

Total procese verbale: 335 

 

 

17. 

 

HCL 195/2017  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind executarea săpăturilor și branșamentelor  

 

 

Total procese verbale: 22 

 

18. 

HCL 138/2016  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind desfășurarea actelor de comerț în piețe 

 

Total procese verbale: 4 

 

19. 

HCL 36/2014  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind montarea burlanelor de scurgere a apei 

pluviale 

 

 

Total procese verbale: 2 

 

20. 

HCL 20/2014  

- pentru nerespectarea reglementărilor legale 

privind montarea ornamentelor metalice pe 

porți, acoperișuri sau fațade 

 

 

Total procese verbale: 2 

 

ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 
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În aplicarea prevederilor OG 99/2000, Consiliul Local al Orașului Pecica a adoptat, 

27.12.2018, Hotărârea nr. I89 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților 

comerciale în orașul Pecica și satele aparținătoare pe care Poliția locală a fost împuternicită să o 

ducă la îndeplinire. 

Astfel, în cursul anului 2019 au fost înmânate peste 300 de înștiințări și notificări agenților 

economici care desfășoară activități ce intră sub incidența OG. Nr. 99/2000, respectiv, HCL nr. 

189/2018. Dintre aceștia, au depus dosare pentru autorizare 99 de agenți economici, fiind 

eliberate 50 de Autorizații de funcționare, 50 de Orare de funcționare, 9 Autorizații de 

alimentație publică și o autorizație pentru organizarea de evenimente. În total, suma încasă din 

această activitate este de 18.400 de lei. 

Precizăm că nu au fost luate măsuri coercitive întrucât, fiind o reglementare nouă pentru 

comercianții din oraș și satele aparținătoare, am dorit să începem prin informarea și notificarea 

comercianților în considerarea faptului că exercițiul de cunoaștere a reglementărilor, locale și 

naționale, încă nu suficient practicat în Pecica. 

 

ALTE ACȚIUNI DE MENȚINERE A ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE 

În cursul anului 2019, polițiștii locali au asigurat, prin menținerea ordinii publice în zonele 

aferente, buna desfășurare a 18 adunări publice – concerte, spectacole, precum și a altor 

evenimente cultural-sportive organizate de Primăria orașului Pecica, inclusiv la cele  17 de 

meciuri de fotbal jucate de echipa Progresul Pecica pe teren propriu. 

De asemenea, polițiștii locali au asigurat paza valorilor (sumelor de bani) transportate la și 

de la Primăria Pecica/Trezoreria Arad, în 39 de cazuri, conform planurilor de paza aprobate. 

 

STARE DE SĂNĂTATE ȘI INSTRUIRE 

Supravegherea stării de sănătate a polițiștilor locali în anul 2019 s-a desfășurat prin 

controale medicale periodice, conform reglementărilor din Legea Securității și Sănătății în Muncă 

nr. 319/2006, H.G. nr. 1169/2011, pe baza fișelor de identificare a factorilor de risc profesional 

întocmite de medicul de medicina muncii. 

În cursul anului 2019 au fost vizate 19 certificate medicale care au totalizat 141 zile de 

incapacitate temporară în muncă pentru 6 angajați.  
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În aplicarea prevederilor Legii 155/2010 a poliției locale, trei polițiști locali au participat la 

cursul de formare inițială, la CFIC Orăștie, pe care l-au finalizat prin obținerea Certificatelor de 

absolvire. 

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

Poliţia Locală Pecica își propune să continue atât procesul de modernizare a propriilor 

structuri, cât și de adaptare a priorităților de acțiune la nevoile cetățenilor pentru a le putea oferi 

acestora, într-un timp scurt şi de calitate, toate  serviciile cu care este investită de lege. 

  Pentru anul 2015, Politia Locală Pecica își propune să pună un accent mai mare pe 

supravegherea operativă prin sistemul de monitorizare a camerelor de supraveghere din oraș, 

mai ales că există intenția de a extinde actualul sistem de supraveghere. 

  

 

Vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia acordată! 

PETRU ANTAL 

Primarul Oraşului Pecica 

 


