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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Stimate doamne, stimaţi domni 

 

La fel ca peste tot în Uniunea Europeană, anul 2021 a însemnat și în orașul Pecica și în 

satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi, evoluția incidenței cazurilor de COVID-19 

per mia de locuitori a cunoscut mai multe fluctuații pe durata ultimelor 12 luni. În prima zi an 

anului 2021 au fost raportate un număr de 17 cazuri, vârful celui de al treilea val fiind înregistrat 

în data de 7 martie, atunci când s-au înregistrat, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică 

(DSP) Arad, 58 de îmbolnăviri în oraș. Pe perioada verii au fost puține cazuri noi, dar, odată cu 

începerea anului școlar, s-a schimbat și dinamica și au început să fie înregistrate tot mai multe 

îmbolnăviri. În 27 octombrie s-a atins cel mai mare număr de cazuri raportate într-o singură zi, în 

2021, la Pecica: 140.  

Recordul absolut a fost atins, însă, pe durata valului cinci al pandemiei. Dacă la începutul 

lunii ianuarie 2022 au fost înregistrați doar 3 pacienți pozitivi, s-a trecut apoi pe un trend 

ascendent în privința infectării cu noul Coronavirus. Cea mai mare cifră raportată de la începutul 

pandemiei și până acum a fost 168 de cazuri, în 11 februarie 2022. 

De atunci am cunoscut o scădere constantă, iar încheierea stării de urgență înseamnă 

mult-așteptata revenire la normalitate. 

În ciuda situației dificile, activitatea administrației locale a decurs în mod normal și am 

identificat noi surse de finanțare pentru dezvoltarea orașului Pecica şi a satelor aparținătoare.  

Am lucrat la implementarea mai multor proiecte de amploare, importante pentru 

comunitatea pecicană, care contribuie la creșterea gradului de confort și la dezvoltarea 

infrastructurii urbane. În paralel, am căutat, în permanență, programe și linii de finanțare unde 

suntem eligibili și am scris mai multe proiecte noi, unele fiind în stadiul de evaluare, altele recent 

depuse. 

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

orașului pe parcursul anului 2020. Vă invit să îl parcurgeți pentru a avea o privire de ansamblu 

asupra stării economice și sociale a orașului Pecica și a satelor aparținătoare Turnu, Sederhat și 

Bodrogu Vechi!  

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro
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INVESTIŢII ŞI DEZVOLTAREA ORAŞULUI 

 

 Dezvoltarea infrastructurii urbane în oraşul Pecica a continuat cu implementarea mai 

multor proiecte importante, pe care le enumăr în continuare. 

 „ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN PRIN: RECONVERSIA SI REFUNCŢIONALIZAREA 

UNOR TERENURI NEUTILIZATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE PARCURI PUBLICE” 

Cel mai nou și mai modern parc din oraș cuprinde alei pietonale, spaţii verzi, pergole, grupuri 

sanitare, sistem Wi-Fi gratuit, sisteme de supraveghere video, mobilier urban, sistem de iluminat, 

sistem de irigații al zonelor verzi și drum modernizat până la intrare. 

Pe lângă terenul multifuncțional, pentru handbal, baschet sau minifotbal, sunt amplasate mese 

de tenis de masă, mese de șah, aparate de fitness și s-au amenajat două spații de joacă (pentru 

copiii cu vârste de până în trei ani, respectiv pentru copii mai mari). De asemenea, la nivelul 

solului s-a contruit o fântână arteziană cu 13 jeturi verticale. 

Parcul se întinde pe cinci hectare şi este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Proiectul în valoare de 10,8 milioane de lei se va finaliza în cursul acestui an. 

 „EXTINDERE ŞI EFICIENTIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL PECICA ŞI SATELE 

APARȚINĂTOARE” 

 Investiția vizează reducerea consumului anual de energie finală a iluminatului public din oraş cu 

peste 40% la finalul implementării proiectului, precum şi cea a gazelor cu efect de seră cu 

aproximativ același procent. Au fost montate 2080 de corpuri de iluminat noi, cu tehnologie LED, 

mai eficiente şi mai economice decât majoritatea celor existente în momentul de faţă. 

Rețeaua de iluminat public a fost extinsă de la 70,14 la 74,24 de kilometri, ceea ce înseamnă 

montarea a peste 100 de stâlpi de iluminat noi.  

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, are valoarea de 12,1 milioane de lei se va finaliza 

în cursul acestui an. 
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 „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL PECICA” 

Am avansat considerabil cu amplul proiect de dezvoltare a infrastructurii urbane, care cuprinde 

20 de străzi, majoritatea străzilor din zona 100 a orașului, cu o lungime totală de 11,269 de 

kilometri, străzi care asigură legătura între zona centrală şi Drumul Național 7, alte două străzi 

intens circulate şi una de legătură, în zona centrală. 

Acesta prevede modernizarea completă a străzilor (asfaltarea drumului, amenajarea trotuarelor, 

a șanțurilor de scurgere a apei pluviale, a spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, locuri de parcare). 

Investiţia se realizează în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. 

Proiectul în valoare de 18,11 milioane de lei se va finaliza în cursul acestui an. 

 În completare, din bugetul orașului, amenajăm strada 420, care leagă centrul orașului 

(prin strada 3) de centura de vest (spre pod). Pentru ușurarea circulației în această intersecție 

intens circulată, s-a amenajat încă o bandă, care face legătura direct între strada 3 și strada 401. 

Pentru fluidizarea traficului din zona 400 spre centrul orașului, am început și modernizarea străzii 

419, unde au fost amenajate deja trotuarele și șanțurile pentru scurgerea apei pluviale, în proiect 

fiind inclusă și strada 421. 

 „CONSTRUIRE, EXTINDERE, REAMENAJARE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI CURTE ȘCOALĂ - 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, STR. 2 NR. 176, ORAȘ PECICA, JUDEȚ ARAD” 

Școala Gimnazială nr. 2 funcționează în una dintre cele mai vechi și mai impozante clădiri din 

oraș, care se afla în stare degradată și necesita reparații capitale. 

Lucrările de modernizare demarate în anul 2019 avansează bine: interiorul părții principale este 

finalizat și se lucrează la fațadă. 

Exteriorul dinspre curte a fost, de asemenea, modernizat complet și arată ca în perioada sa de 

glorie, lucrările fiind în curs de desfășurare la reamenajarea curții și amenajarea unui teren de 

sport aici.  

Prin proiectul realizat prin Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii clădirea principală 

a școlii din vecinătatea Pieței Regele Mihai I se reabilitează complet, lucrările în valoare de 4,299 

milioane de lei se urmând să se încheie în cursul acestui an. 

 „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” 

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro
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Au început lucrările în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-

2020, din fonduri de la Uniunea Europeană. 

În cadrul proiectului complex vom construi un teatru de vară în Pădurice, un Centru Cultural 

Tradițional (în locul imobilului din dreapta Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”), vom reabilita și 

transforma clădirea fostei școli primare de pe strada 401 (cunoscută ca Școala Zagoni) în Centru 

de Tineret și vom moderniza Școala Primară nr. 3 (de lângă DN7). 

Pentru a lega cele patru obiective din proiect, se va amenaja o rețea de piste pentru bicicliști care 

va cuprinde strada 236 (care se va asfalta), strada 401 – una dintre cele mai circulate din Pecica 

(aici se va lărgi stratul de asfalt pentru a permite circulația pe două roți pe ambele sensuri, vor fi 

amenajate trotuarele, podețele, rigolele de scurgere a apei pluviale și spațiile verzi) – și va merge 

până la teatrul de vară, prin centru și continuând cu o faleză nouă pe străzile 327 și 324, pe 

vechiul dig de la marginea orașului. 

Proiectul în valoare de 25,138 milioane de lei are termen de execuţie 31.12.2023. 

„SISTEM DE PRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE, UTILIZÂND ENERGIE 

GEOTERMALĂ ÎN ORAȘUL PECICA” 

În luna decembrie am demarat proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

În următorii doi ani se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice cu lungimea de 1,33 de 

kilometri, prin care se va realiza încălzirea cu apă geotermală (prin foraje la o adâncime de 1200 

de metri) a 13 clădiri din zona centrală (școli, grădinițe, hala agroalimentară, sala de sport și 

sediile primăriei).  

Pe lângă reducerea costurilor cu încălzirea, avem grijă de mediul înconjurător și exploatăm 

zăcământul aflat sub oraș, reinjectând apa în sol, la finalul procesului. Pentru următorii ani avem 

și alte planuri pentru folosirea apei termale, dar și proiecte pentru eficientizarea consumului de 

energie la nivel local. 

Pe viitor, dorim să exploatăm apa termală și în scop turistic, prin construirea unui ștrand termal, 

un vis mai vechi al pecicanilor. 

Proiectul în valoare de 24,619 milioane de lei are termen de execuţie 31.12.2023. 
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„DEZVOLTARE LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” 

Este vorba despre construirea unui centru de zi (clădire multifuncțională) pentru consiliere şi 

sprijin, în curtea Școlii Primare nr. 1 Cocota, o investiție în beneficiul întregii comunități pecicane. 

Împreună cu specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și cu 

membrii Asociației Culturale a Minorităților din Pecica, se vor oferi aici servicii recreativ-sportive, 

educaționale, de ocupare și pentru sănătate. 

Pe lângă diferitele activitățile cu cei mici, vor fi organizate programe de dezvoltare a abilităților 

parentale, de management și gestionare a propriilor resurse pentru familiile lor. 

Se va pune accent și pe cultură, tradițiile, obiceiurile și modul de viață, inclusiv ocupațiile 

tradiționale ale comunității rome din orașul Pecica. 

Copiii și tinerii vor putea face mișcare pe noul teren multifuncțional (fotbal, baschet, volei și tenis 

de câmp), urmând să fie organizate competiții sportive și diferite excursii în cadrul proiectului. 

Proiectul în valoare de 4,85 milioane de lei are termen de execuţie 30.11.2023. 

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ NOUĂ 

Rețeaua școlară pecicană se îmbogățește cu o nouă grădiniță cu trei grupe, dintre care una cu 

program de creșă. Unitatea cu predare în limba maghiară este construită de Episcopia Reformată 

de pe lângă Piatra Craiului (Oradea), cu finanțare de la guvernul maghiar, în valoare de 3,5 

milioane de lei, urmând să fie gata în acest an. 

„ECHIPAMENTE IT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘCOLAR LA DISTANȚĂ ÎN ORAȘUL PECICA ȘI 

SATELE APARȚINĂTOARE” 

La finalul unui proces de evaluare de aproape un an, am primit vestea bună: proiectul nostru de 

digitalizare a școlilor pecicane a fost aprobat! 

Un număr de 995 de elevi din Pecica și din Turnu vor primi câte o tabletă, cadrele didactice un 

număr de 72 de laptopuri, iar 51 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente IT 

(videoproiectoare, ecrane de proiecție, table interactive, routere wireless). 

Chiar dacă sperăm că orele de curs nu se vor mai desfășura în sistem online, lumea în care trăim 

ne obligă să fim în pas cu tehnologia, iar copiii sunt cei mai receptivi la nou. Proiectul în valoare 

de 2,1 milioane de lei şi va fi finalizat în cursul acestui an. 

„CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE  CĂMIN CULTURAL TURNU ȘI AMENAJARE 

CURTE” 

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro
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Modernizarea completă a Căminului Cultural din Turnu continuă conform graficului, în cadrul 

proiectului realizat din fonduri europene, depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(AFIR), prin Grupul de Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”. 

Aspectul exterior se schimbă, întreaga clădire se izolează și va fi dotată cu mobilier nou. 

Noul Cămin Cultural va dispune de o sală de spectacole cu scenă si dotări adecvate necesare 

desfășurării de diverse evenimente (sonorizare, sistem proiecție și lumini, etc.), un atelier de 

artă, garderobă, vestiare, grupuri sanitare și o curte amenajată cu spatii verzi și locuri de 

recreere.  

Proiectul în valoare de 1,664 milioane de lei are termen de execuţie luna februarie 2023. 

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP I. 

Construirea noii baze sportive, de la intrarea în oraş dinspre Arad, intră în linie dreaptă. După 

mutarea unor conducte aparţinând Conpet, terenul va fi predat Companiei Naţionale de 

Investiţii (CNI) care va selecta constructorul şi va finanţa întreaga investiţie, în valoare de circa 16 

milioane de lei. Lucrările vor putea începe în cursul anului viitor. 

Baza sportivă Tip 1 va avea un teren de fotbal de 105 x 68 metri (dimensiuni omologate UEFA și 

FRF), nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori, dar şi un teren sportiv mic (de 20 x 40 metri), 

pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis, alături de vestiare și parcări. 

Proiectul în valoare de 6,789 milioane de lei, fiind în stadiul de proiectare. 

 După modelul celeilalte părţi a zonei Iril, am înaintat cu lucrările de modernizare şi 

reamenajare în jurul blocurilor de lângă magazinul Lidl. Construim aici 35 de spații de depozitare, 

vom asfalta drumurile de acces, vom amenaja aleile, vom construi garaje şi locuri de parcare şi 

vom reface spaţiile verzi, spre confortul locatarilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul local. 

 Am investit în modernizarea Stadionului Progresul, pentru ca echipa de fotbal a orașului 

să își poată primi suporterii, precum și oaspeții, în cele mai bune condiții, în noul sezon al Ligii 3. 

În cea de a doua parte a lunii iulie au început lucrările de refacere a tribunei a doua, pentru a o 

amenaja asemenea tribunei întâi, cu scaune de plastic, în culorile clubului pecican. 

Cu mai puțin de o lună înaintea noului sezon, a fost turnat primul strat de asfalt pe drumul de 

acces până la baza sportivă și în  parcarea oficială, urmat de stratul de uzură, iar zilele trecute au 

fost aplicate marcajele rutiere. 

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro
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Avem o echipă de seniori în Liga a 3-a și două echipe în Liga a 5-a, dar și 6 grupe de copii și 

juniori. 

Terenul de fotbal din Turnu a fost împrejmuit și se lucrează la amenajarea de trotuare în jur. Va 

urma construcția de tribune, amenajarea parcărilor și modernizarea vestiarelor. 

 La fel ca și până acum, am sprijinit toți investitorii care au ales să dezvolte orașul și satele 

aparținătoare. Ca urmare, pe lângă zonele industriale existente în orașul Pecica și în satul Turnu, 

s-a dezvoltat o nouă zonă de servicii, în jurul nodului rutier de la intersecția Autostrăzii A1 cu 

Drumul Național 7, la ieșirea din Pecica spre municipiul Arad.  

 Una dintre cele mai importante companii de transport rutier, Duvenbeck, a construi aici 

un centru logistic, unde a muta mare parte a flotei sale de camioane. Ca urmare, s-au creat noi 

locuri de muncă, iar bugetul local va beneficia, anual, de zeci de mii de euro sub forma taxelor și 

impozitelor plătite de societate.  

  

 

IMPOZITE –  TAXE 

 

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

încasarea şi executarea creanţelor bugetului local Pecica.  

În cursul anului 2021, ca activitate, se referă la un număr de operațiuni astfel: 

Adeverinta de rol  20 

Adresa de infiintare a popririi* 378 

Adresa de sistare a popririi* 58 

Adresa Evidenta Bunuri  840 

Adresa evidenta bunuri restrans  9 

Adresa infiintare proprire PJ  0 

CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 008  2507 

CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 012  622 

CF - Certificat fiscal - 011  1320 

CF - Certificat fiscal - 013  468 

CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 011  1160 

CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 013  112 

Confirmarea de primire a debitelor  1704 

Confirmarea de primire a debitelor pentru auto  41 

Decizie de comunicare accesorii  89 

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro
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Decizie de comunicare accesorii an anterior  2240 

Decizie de impunere salubritate  0 

Decizie de inchidere dosar urmarire  368 

Decizii de impunere centralizate  6118 

Decizii de inchidere dosar urmarire  367 

Declaratie cladire PF  720 

Declaratie cladire PJ  12 

Declaratie fiscala auto peste 12 tone  37 

Declaratie fiscala auto sub 12 tone  1263 

Declaratie scoatere evidenta auto  1087 

Declaratie teren  947 

Dosar patrimoniu  1766 

Dosar patrimoniu restrans  0 

Extras de rol  69 

Extras dosar urmarire  368 

Extrase dosare urmarire  368 

Factura  227 

Facturare  478 

Fisa client  0 

Fisa client pe matricole  1 

Informare de plata  0 

Nota de plata  0 

Notificare de plata  1641 

Referat  1264 

Referat de inchidere dosar urmarire  368 

Referat restituire  6 

Referate de inchidere dosar urmarire  368 

Registru de rol  19 

Scoatere din evidenta cladire  16 

Scoatere din evidenta teren  14 

Somatie si Titlu executoriu  1119 

Chitante emise 14295 

Total documente emise 44874 
 

*Executarea silită a fost suspendată din cauza pandemiei 
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URBANISM 

 

În anul 2021 s-au analizat şi verificat un număr de 558 de documentaţii pentru eliberarea 

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

urbanism.  

Pe parcursul aceluiaşi an s-au analizat şi verificat un număr de 120 de documentaţii pentru 

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

număr de autorizaţii de construire, respectiv  autorizaţii de desfiinţare.   

Pe lângă acestea, au fost emise un număr de 76 de recepţii la terminarea lucrărilor (construiri şi 

desfiinţări) și au fost aprobate două Planurie Urbanistice Zonale, fiind inițiate tot atâtea.  

În ceea ce privește stadiul elaborării și aprobării noului Plan Urbanistic General al orașului Pecica, se 

aşteaptă avizul de la Ministerul Culturii , cel al Ministerului Dezvoltării și avizul Consiliului Județean Arad, 

și se află în dezbaterea publică de la Agenția pentru Protecția Mediului Arad  (care durează aproximativ 

30 de zile). 

 

   

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL ȘI CADASTRU 

 

 Pe parcursul anului 2021 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

   - completarea Registrului Agricol în format electronic şi pe hârtie pe perioada 2020-2024. 

   - În baza Legii nr. 17/07.03.2014 – privind ofertele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole 

în extravilan, au fost întocmite în anul 2021: 

 76 comunicări de acceptare  

 151  oferte de vînzare 

 23 bucăţi- anexa 1 E pentru oferte de vânzare 

 118 bucăţi – anexa 3 A pentru oferte de vânzare 

 259 planuri de situaţii şi încadrare în zonă 

 s-au înregistrat şi operat atât în registrele agricole cât şi pe suport electronic 225 

contracte de arendă 

 s-au eliberat 23 atestate de producător 

http://www.pecica.ro/
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 s-au eliberat 38 anexe la atestat de producator 

 45 adeverinţe Ordin Prefect plus documentaţia în vederea înaintării la Prefectură 

 Conform Lg. 215/2001, art. 117- anexa 24, s-au întocmit pe baza borderourilor cu 

decedaţii 47 adeverinţe 

 575 – adeverinţe pentru întocmire carte identitate  

 124 – adeverinţe ajutor social 

 25 – adeverinţe alocaţii complementare 

 

Alte adeverinţe – respectiv: DADR, pentru ajutor de încălzire, pentru locul de muncă, pentru 

radieri maşini, ENEL,declarații pentru posesie,Retim, OCPI, declarații în registru agricol, registru 

comerţului, în total 629 adeverinţe eliberate 

 87  fişe imobil 

 102 răspunsuri la adrese 

 422 adeverinţe pentru subvenţie APIA 

 92 adeverinţe pentru dosare ANRP legea1/2000 şi legea 247/2005 

 

Pentru cadastru sistematic finanţare 5,6,7 – sectoare 

15,18,32,35,60,62,37,38,52,54,21,22,23,15,18,20,21,22,23 – efectuat rapoarte,situații,adrese. 

9 dosare legea 1/2000 despagubiri trimise la ANRP Bucureşti. 

 

Pe lângă completarea registrului agricol în format electronic şi pe suport de hârtie s-au întocmit 

dosare care cuprind actele doveditoare asupra proprietăţii , precum şi CI/CN a membrilor din 

fiecare gospodărie.  

 

 

CULTURĂ 

 

Viața culturală locală a început să își revină în cea de a doua parte a anului 2021, odată cu 

relaxarea măsurilor de prevenție sanitară introduse pe perioada pandeiei de coronavirus. 
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 Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local, Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Arad, prin Centrul Cultural Judeţean Arad, au putut organiza an cea mai 

veche şi populară sărbătoare a pecicanilor. După programul restrâns din 2020, s-a revenit la 

formatul complet, cu trei zile de concursuri, programe culturale şi concerte. 

 Prima zi a început la Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, cu vernisajul expoziției 

„Armonii cromatice 14”. Aceasta conține lucrările a 19 artiști din regiune, de la Arad la Reșita, 

printre care și doi pictori pecicani: Blazena Miroslava Karkus și Cristian Huț. 

Programul cultural a continuat, tot la Casa de Cultură, cu lansarea volumului de poezie „Lumina 

din cuvinte” a poetei Eugenia Ponta Pete. 

 Comunitatea maghiară a marcat ziua Sfântului Ștefan (regele întemeietor al Ungariei și 

creștinizatorul poporului maghiar) cu o slujbă festivă la Biserica Romano-Catolică. 

Pe scena amplasată în Piața Regele Mihai I de la ora 19 a început spectacol folcloric prezentat de 

Ansamblul Búzavirág din Pecica și invitații lor. Acesta a fost urmat de concertului cunoscutului 

artist maghiar de muzică de petrecere, Galambos Lajcsi, iar seara s-a încheiat cu balul stradal 

susținut de formația Roulette din Peregu Mic. Prezentatoarea serii a fost Tot Bernadett. 

 Un număr de cinci echipe s-au întrecut, cu rețete proprii, la preparat tocană de porc la 

ceaun, în cadrul concursului organizat sâmbătă dimineața, în Parcul Sfânta Treime: reprezentanții 

comunei Domaszék (Ungaria), Pompierii din Bătania și cei din Pecica, Asociația Culturală a 

Minorităților din Pecica, UDMR Pecica și comuna Secusigiu. Juriul format din fostul ministru 

Constantin Traian Igaș, poetul Mester Iosif Toma și Suttyák Andrei, de la Asociația Pro Pir Kult din 

Turnu, a premiat toate echipele, prezentarea concursului fiind făcută de Piroska Tóth, de la 

asociația torneană. 

Seara, Clubului Copiilor Pecica și Școala Dum Dance Team din Arad au prezentat dans modern, 

dans sportiv  și muzică ușoară, apoi au urcat pe scenă Raul Nica, Gabriela Verșan, Vali Doagă, 

Arthur Horeanu și Slystyle. Capul de afiș al spectacolului a fost Roxen, reprezentanta României la 

concursul Eurovision 2021, concertul tinerei artiste fiind pe placul publicului pecican. 

Prezentatoarea serii a fost Adelina Furceanu. 

În paralel, în cortul pieței agroalimentare a fost organizat un house party intitulat „A fost o 

vreme”. Petrecerea a fost organizată de DJ-ul pecican Kool (Robert Antal), muzica fiind mixată de 
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acesta, alături de tinere talente pecicane: Double D (Daniel Drănău), Snaz (Ciprian Cighear) și de 

BUDAI, artistul maghiar cu o carieră importantă în spate. 

  Sfințirea cununilor de grâu a fost făcută în cadrul slujbei festive ținute în acest an la 

Biserica Romano-catolică Sfânta Treime, după care oficialitățile locale și musafirii, reprezentanții 

cultelor și publicul s-au adunat în cortul amplasat în Parcul Sfânta Treime. 

Primarul Petru Antal și viceprimarul Miodrag Stanoiov au înmânat Titlu de Excelență acordate de 

Consiliul Local Pecica pentru profesoara Engi Márta, coordonatoarea Ansamblului folcloric 

Búzavirág și inginerul Radu Petrișor, pentru activitatea sa din domeniul agriculturii. 

A fost acordată și o diplomă de recunoștință pentru Radu Teretean, pentru aportul adus la 

desfășurarea mai multor ediții ale Praznicului de Pită Nouă, el aducând pâinea cea nouă, cu 

căruța trasă de cai. 

 După-masa, publicul s-a bucurat de demonstrație canină a Școlii Kalypsoland din Turnu, 

apoi de concursul de prins purcei. 

 Spectacol folcloric a început cu programul pregătit de grupele Ansamblului Păstrătorii 

Tradiției și invitații lor, a urmat Sebastian Iuga și formația, apoi cunoscutul cuplu de artiști 

populari: Valeria și Traian Ilea. Praznicul de Pită Nouă s-a încheiat cu un frumos foc de artificii. 

 După o puază de doi ani, s-au putut organiza și Zilele Maghiare din Pecica. Organizată de 

obicei in preajma sărbătorilor Sânzienelor, manifestarea organizată de Asocitația Búzavirág și 

UDMR Pecica, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Pecica, al Asociației Culturale a 

Minorităților din Pecica și al Școlii Gimnaziale nr. 2 Pecica, s-a desfășurat în Piața Regele Mihai I, 

în perioada 10 – 12 septembrie. 

 Hramurile bisericilor s-au desfășurat cu o participare mai numeroasă, dar fără spectacole 

și cu respectarea măsurilor de prevenție sanitară. 

 Orașul Pecica s-a numărat printre participanții la Ziua Recoltei, organizată, în data de 18 

septembrie, de Consiliul Judeţean Arad, pe platoul din faţa sediului instituției. 

 Cei care au trecut pe la standul oraşului au putut gusta pită de Pecica cu untură, buia şi 

ceapă roşie, respectiv cozonac de la brutării locale. 

 Decorul tradițional a fost completat cu zacuscă şi magiun pregătite de Asociația Culturală 

a Minorităților din Pecica, dulceață de prune şi de nuci, fructe, legume şi cununi de grâu. 
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 Publicul a fost aşteptat de membri ai Cenaclului Lucian Emandi al Casei de Cultură „Doru 

Ioan Petescu”: prof. Tatiana Moş, prof. Camelia Chifor şi prof. Blazena Karkus, alături de 

dansatori ai Ansamblului Păstrătorii Tradiţiei Junor și de bibliotecara Beatrice Moţiu. 

 Standul a fost vizitat, alături de public, de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin 

Cionca, vicepreşedintele Ionel Bulbuc, europarlamentarul Gheorghe Falcă şi deputatul Sergiu 

Bîlcea.  

 La eveniment a fost prezent şi brandul Plăcintă de Turnu, la cortul căruia s-au degustat 

specialitățile pregătite după reţeta locală. 

 

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

2021 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:  

1. Asociaţia Culturală a Minorităţilor din Pecica, proiectul: Pe urmele strămoşilor, numărul și 

data încheierii contractului: 1/17.05.2021 valoarea finanţării:  33275 lei, finalizat; 

2. Asociaţia Kalypsoland, proiectul: Educație-dresaj-demonstrație canină, numărul și data 

încheierii contractului: 6/17.05.2021, valoarea finanţării: 30000 lei, finalizat; 

3. Asociaţia Ansamblul Folcloric Păstrătorii Tradiţiei, proiectul: Prezent şi viitor în folclor, 

numărul și data încheierii contractului: 2/17.05.2021, valoarea finanţării: 100500 lei, 

finalizat; 

4. Asociația Pensionarilor din Oraș Pecica, proiectul: Bucuriile vărstei a treia, numărul și data 

contractului: 3/17.05.2021, valoarea finanțării: 44000 lei, finalizat; 

5. Parohia Sârbească Turnu, proiectul: Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Turnu - Naşterea 

Maicii Domnului, numărul și data încheierii contractului: 8/17.05.2021,  valoarea 

finanţării: 1000 lei, finalizat; 

6. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica, proiectul: Hramul Bisericii Ortodoxe  Sârbe Pecica - 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, numărul și data încheierii contractului: 9/17.05.2021, 

valoarea finanţării: 2000 lei, finalizat; 
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7. Asociaţia Judo Club Pecica, proiectul: Promovarea sportivilor pecicani şi trecerea lor spre 

sportul de performanţă, numărul și data încheierii contractului: 13/17.05.2021, valoarea 

finanţării: 11884 lei, finalizat; 

8.   Asociaţia Club Sportiv Progresul Pecica, proiectul: Susţinerea activităţii fotbalistice din 

oraşul Pecica, numărul și data încheierii contractului: 14/17.05.2021, valoarea finanţării: 

760000 lei, finalizat; 

9. Asociaţia Sporticvă Club Sportiv Speranţa Turnu, proiectul: Campionat judeţean liga a 6-a, 

susținerea activităţii fotbalistice, numărul și data încheierii contractului: 15/17.05.2021, 

valoarea finanţării:  58181 lei, finalizat; 

10. Asociaţia Club Sportiv Sahistul Pecica, proiectul: Promovarea şahului, numărul și data 

încheierii contractului: 12/17.05.2021, valoarea finanţării:  67162 lei, finalizat; 

11. Asociaţia Club Sportiv H.C.Beldiman, proiectul: Promovarea Handbalului de performanţă, 

promovarea sportivilor pecicani, numărul și data încheierii contractului: 10/17.05.2021, 

valoarea finanţării:  30000 lei, finalizat; 

12. Asociaţia Club Sportiv Old Boys Pecica, proiectul: Învăţăm să trăim sănătos cu ajutorul 

sportului şi anume fotbal, numărul și data încheierii contractului: 4/17.05.2021,  valoarea 

finanţării: 25000 lei, finalizat; 

13. Asociația Baschet Club Valbon, proiectul: Pregătirea și participarea la competiții de 

baschet, numărul și data contractului: 11/17.05.2021, valoare finanțării: 8040 lei;      

14. Asociația Buzavirag Pecica, proiectul: Păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor populare 

maghiare, promovarea multiculturalităţii și asigurarea unor modalităţi de a petrece 

timpul liber în mod organizat pentru copii și tinerii din localitatea Pecica, numărul și data 

contractului: 5/17.05.2021 , valoarea finanțării:  20000 lei, finalizat; 

15. Asociația de promovare Zestrea Pecicană, proiectul: Tradiții Culinare Pecicane, numărul și 

data încheierii contractului: 7/17.05.2021, valoarea finanţării: 15000 lei, finalizat. 

16. Parohia Ortodoxă Română Turnu, proiectul: Hramul bisericii, numărul și data contractului: 

16/21.09.2021, valoarea finanțării: 1000 lei; 

 Total: 1207042 lei. 
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SERVICII SOCIALE 
 

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului,  in cadrul 

Direcţiei de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Pecica, 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; 

 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; 
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Tipul de anchetă socială 

nr. de anchete 

sociale în 

intervalul ian. – 

dec. 2021 

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală 41 

 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 

12 

 Anchete sociale pentru  copiii pentru care s-a solicitat reevaluarea  măsurii de 

plasament  la centre rezidenţiale  

23 

Monitorizare minore gravide 3 

Anchete sociale pentru copii în plassamente la rude in alte judete 1 

Anchete psiho - sociale pentru stabilirea incredintarii minorilor in  urma divortului  48 

 Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară  20 

  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu”/burse scolare 16 

Ajutor pentru rechizite 0 

Anchete sociale pentru instituirea tutelei 2 

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru 

reintegrarea copilului în familie 

1 

 Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( 

evaluare/reevaluare) 

5 

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.  

30 

Copii reprezentati la solicitarea organelor de politie 5 

Eliberare rovignetă 10 

Audienţe primar 6 

Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPS, 

OPA, DGASPC) 

15 

Rapoarte de monitorizare diverse  84 

Rapoarte către DGASPC ARAD ( fişe trimestriale şi lunare) 12 
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 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 2021 anchete, adrese, rapoarte , referate, planuri de 

intervenţie, ş.a., după cum urmează:   

 

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 direcţiei 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: 

    -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. 
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- 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 2021, s-au efectuat  în teren  

anchete sociale pentru diferite motive ale solicitanţilor cum ar fi: 

- cereri nou înregistrate - 14 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii nr.  416/2001 – 14 

anchete 

- au fost reevaluate conform legii un nr. de 41 cereri pe parcursul anului 2021 

-     s-a efectuat un nr. de 82 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  ori de câte ori apare o modificare; 

               -   s-au verificat  prezentarea trimestrială a  unui nr. de 80 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 2 certificate  de expertiza medicala in vederea 

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

nu sunt apte de muncă;  

           -  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 2021, s-a 

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

titularului, conform Legii 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

http://www.pecica.ro/
mailto:primaria.pecica@upcmail.ro


 

 

 

20 

 

 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI PECICA 
JUDEŢUL ARAD 

Str.2, nr.150, Cod 317235, 

Tel. 0257/468323, Fax 0257/468633 

Web: www.pecica.ro, 

E-mail: primaria.pecica@upcmail.ro  

  

rece, cu modificările şi completările ulterioare pentru un nr. de 123 persoane precum si 

supliment de energie pentru consumatorul vulnerabil pentru un nr. De 123 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.18 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 2021 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 

nr.beneficiari IN PLATA 

1. Ajutor social 48 dosare 

2. Ajutor lemne – beneficiari  

ajutor social 

48 dosare 

3. Ajutor înmormântare  9 beneficiar 

4. Ajutor urgenţă  1 dosare 

5. Legea nr.226/2021 (lemne)  76 dosare 

 

  Alte activităţi, survenite  ca urmare a unor situaţii deosebite. 

              Tichete sociale pentru gradinita s-au acordat in cursul anului 2021 – 35 tichete 
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                     Au fost monitorizate  în cursul anului, 18 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 2021 

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 

           - 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, 
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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:  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 frecventeze 

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 

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

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

Alocatie familială  pentru sustinerea familiei 

Nr.crt Alocaţie pentru sustinerea 

familiei 

Anul 2021 

1 Dosare active 16 

2 Inregistrate in anul 2021 3 

3 Incetate pe parcursul anului  1 

4 Anchete sociale 32 

5 Cereri reevaluari 16 

 

Alocaţia de stat pentru copii 

Nr.crt Alocaţie  de stat pentru copii Anul 2021 

1 Dosare  113 

2 respinse 0 

3 Cereri 

modificari/titular/card/schimbare 

adresa etc 

31 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului pina la 2 ani 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Anul 2021 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 120 

ANCHETE EFECTUATE 13 

 

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

drepturi a alocaţiei pentru sustinerea familiei – 16 

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

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 social; 

- 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. 
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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. 

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

persoanelor cu handicap care doresc să se pensioneze pe caz de boală, 

  - efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum 

şi redactarea răspunsurilor către petent. 

 

Sinteza activităţii pe anul 2021: 

      - efectuarea unui număr de 169 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 - 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- 13 

anchete. 

    - efectuarea unui număr de 10  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 2021 au fost angajati: 

               - 19 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  

              -   8 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 2021 situaţia se prezintă 

astfel: 
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Număr asistenți personali 

 

LUNA Nr. asistenti personali 

ianuarie 71 

februarie 71 

martie 73 

aprilie 73 

mai 72 

iunie 75 

Iulie 76 

august 81 

septembrie 81 

octombrie 80 

noiembrie 79 

decembrie 80 

 

                 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. 

 

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

odihnă reprezentând indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav in anul 2021 situaţia, 

se prezintă astfel: 

Luna Numar persoane cu 

handicap grav ai caror 

asistenti personali au 

beneficiat de concediu de 

odihna  

Ianuarie-decembrie 77 

 

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 

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. 
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  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 personal sunt in numar de   de 

dosare în plată. 

Menţionăm că în  anul trecut s-au înregistrat:  

- 23  indemnizatii de insotitor ai persoanelor cu handicap grav  dintr un nr. de 47. 

                In acest an au  incetat 8  dosare de  indemnizatii 

                        În anul 2021 au fost intocmite dosare pentru eliberarea a 10 roviniete pentru 

persoanele cu handicap grav. S-au eliberat un nr. de  25 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. 

             In anul 2021 s-a infiinţat un CENTRU COMUNITAR DE INFORMARE SI CONSILIERE 

incadrul DIRECTIEI DE ASISISTENTA SOCIALA din APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

orașului Pecica. Sunt inregistrate 5 dosare.Prin implementarea programului operational POAD s-au 

acordat ajutoare sub formă de produse de igienă şi produse alimentare, unui număr de 187 familii 

defavorizate . 
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ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020  
LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE STARE 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 pe linie de stare civilă stare civilă  

 

Obiectul principal de activitate: 

▪ Înregistrarea nașterii;  

▪ Înregistrarea căsătoriei;  

▪ Înregistrarea decesului;  

▪ Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate;  

▪ 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 anului 2021, următoarele activități specifice: 
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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;  

▪ 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 pe linie de stare civilă;  
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Din punct de vedere statistic la acest segment s-au înregistrat următorii indicatori:  

NAȘTERI înregistrate_________________________________  59 din care:  

adopții _____________________________________   0 

transcrieri de naștere (acte întocmite în străinătate)___ 59 

înregistrări tardive pe cale administrativă___________  0  

 

CĂSĂTORII înregistrate_______________________________ 107 din care:  

transcrieri de căsătorie (acte întocmite în străinătate) _  12 

căsătorii mixte ________________________________  2 

 

DECESE înregistrate_________________________________  142 din care :  

transcrieri deces (acte întocmite în străinătate)_________    6 

 

ALTE ACTIVITĂȚI pe linie de stare civilă ________________  12 din care :  

divorț  administrativ ______________________________   7 

schimbarea numelui pe cale administrativă ____________  5 

alte activități (eliberarea de duplicate, adrese, adeverințe, 

extras pentru uz oficial, etc.) _____________________1.125 

 

 

Resortul ALTE ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ, asigură:  

relația și cu publicul /preluarea cererilor, verificarea, informarea, consilierea petenților/;  

eliberarea certificatelor de stare civilă, a duplicatelor;  

eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă; 

eliberarea formularelor standard multilingve; 

eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă;  

înregistrarea divorțului pe cale administrativă;  

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

schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;  
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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 cetățenia română;  

rectificarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea  

acestora.  

 

O preocupare permanentă a Compartimentului de Stare Civilă pe tot parcursul anului a fost 

îndeplinirea obiectivelor propuse şi realizarea indicatorilor de performanță. 

Măsuri propuse pentru îmbunătățirea activității pe linie de stare civilă în ANUL 2022:  

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.  

Implementarea proiectului ”Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă” 

– SIIEASC. 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021  
LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI EDIVENȚA PERSOANELOR 

 

 La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Pecica 

funcționează și Compartimentul de Evidența Persoanelor, care deservește locuitorii orașului 

Pecica și ai satelor aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi.  

Funcționarii compartimentului se deplasează săptămânal (în zilele de joi) în comuna 

vecină Secusigiu, pentru a deservi cetățenii din localitățile Secusigiu, Sânpetru German, Munar și 

Satu Mare.  
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Tot la compartimentul din cadrul Primăriei Orașului Pecica se adresează și locuitorii 

comunei vecine Peregu Mare, având în componență localitățile Peregu Mic și Peregu Mare. 

În cursul anului 2021, Compartimentul de Evidența Persoanelor a primit documentația 

necesară și a eliberat Cartea de Identitate pentru aproximativ 3 200 de persoane, la împlinirea 

vârstei de 14 ani, expirarea termenului de valabilitate, schimbarea datelor de stare civilă, 

schimbarea domiciliului, la pierdere, furt, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate.  

 

RAPORT AL POLIȚIEI LOCALE PECICA PRIVIND EVOLUŢIA ORGANIZATORICĂ ŞI BILANȚUL 

ACTIVITĂȚII DEPUSE ÎN ANUL 2021 

 
Capitolul  I - Introducere 

Orașul Pecica, având în componență și satele Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi, reprezintă un 

punct de reper rutier pentru cei ce tranzitează vestul României în și dinspre Europa.  

Cu o suprafață de 237,2 km pătrați și având o populație stabilă de aproximativ 14.000 locuitori, la 

care se adaugă un număr însemnat de cetățeni aflați în tranzit, orașul Pecica are un potențial 

delincvent destul de ridicat, în toate domeniile, de la ordine publică și protecția mediului, la 

circulația rutieră și la activități comerciale, în principal datorită apropierii de graniță, fapt care 

generează un mare aflux de cetățeni aflați în tranzit, dar și un trafic rutier intens. 

În acest context, înființarea Poliției Locale Pecica, prin transformarea, conform Legii nr. 

155/2010, a fostei Poliții Comunitare, a fost o necesitate având în vedere rolul predilect 

profilactic dar și sancționator al acestei instituții, parte componentă a aparatului de  

specialitate al Primarului. Totodată, înființarea Poliției Locale Pecica a reprezentat una dintre 

acțiunile concrete ce vizau pe de o parte modernizarea administrației publice locale iar pe de 

alta, eficientizarea raporturilor cu cetățenii în scopul declarat al asigurării unui climat de 

siguranță civică, în cel mai larg sens, în condițiile unei dinamici fără precedent a comunității 

pecicane odată cu transformarea, în 2004, a fostei comune Pecica, în orașul de astăzi. 

Activitatea întregului personal al Poliției Locale Pecica s-a desfășurat, de la înființare și până în 

prezent, în conformitate cu prevederile legale, în vederea asigurării pentru comunitatea locală a 

condițiilor optime de securitate și siguranță civică, componente ale activității generale de  

garantare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a proprietăţii publice şi private. 
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Activitatea poliţiștilor locali, fiind desfășurată cel mai adesea în stradă, între cetățeni, este 

permanent, intens şi strict monitorizată de către membrii societăţii, în beneficiul cărora, de altfel, 

acționează. În același timp, activitatea polițiștilor locali este permanent îndrumată și controlată, 

atât de șeful Serviciului, cât și de Primarul Orașului, în considerarea faptului că activitatea și 

profesionalismul fiecărui polițist local influențează prestigiul general al administației locale în 

ansamblul său. 

 

Capitolul  II  –  Consideraţii generale 

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 și 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 18.02.2021, de Simo Edward, ocupând temporar funcția de șef Serviciu 

Poliția Locală.  

 

Capitolul  III  –  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;   

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; 
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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(abrogată de art. I din Legea 222/30.0ct.2020); 

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; 

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; 
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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.  

      

Capitolul IV –  Structura  Oganizatorică  şi  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 2021, 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.  

Desigur, anul 2020 și anul 2021 a adus un element de noutate în activitatea Poliției locale, odată 

cu instituirea, începând din 16 martie, a stării de urgență, continuată apoi, din 16 mai cu starea 

de alertă. Prin urmare, începând cu 16 martie, Poliția locală a trecut în subordinea operațională a 

Poliției Române, fapt ce a dus la subsumarea întregii noastre activități necesității de a acționa, 

prin mijloacele specifice Poliției locale, pentru împiedicarea răspândirii SARS-Cov2 și limitarea 
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efectelor pandemiei de Covid 19. Începând cu luna martie 2021 poliția locală a ieșit din 

subordinea Poliției Române. 

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 OUG 57/2019 – Codul administrativ. 

Potrivit Statului de functii şi Organigramei aprobate prin HCL nr. 115/20.09.2019 are următoarea 

structură organizatorică: 

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

directă a șefului Serviciului, în următoarea componență: 

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

medii); 

- 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).  

 

Capitolul V – Bilanțul Activității Poliției Locale Pecica pe anul 2021 

     În cursul anului 2021, la nivelul Poliției Locale Pecica au fost întocmite 506 procese-verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 204.800 lei. 

Față de anii precedenți, în 2021, în acord cu conducerea Primăriei Pecica, am pus un accent mai 

mare pe activitatea preventivă, prin utilizarea sancțiunii avertismentului scris ca metodă de 

conștientizare a cetățenilor asupra necesității respectării prevederilor legale. 

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, 

control comercial, protecția mediului, disciplina în construcții și afișaj stradal. 
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Siguranța cetățenilor 

Activitatea poliţiştilor locali s-a concentrat pe activitățile impuse de respectarea legislației 

privitoare la starea de urgență și starea de alertă, concretizate în: 

Dirijarea traficului rutier, în special a traficului greu, pe rutele stabilite prin acte de reglementare 

emise de autoritățile centrale sau locale. Precizăm că pe toată durata stării de urgență și stării de 

alertă polițiștii locali din Pecica au asigurat dirijarea traficului pe urcarea pe autostrada A1 – 

Pecica, respectiv, urcarea pe autostradă, activitate realizată exclusiv de Poliția locală, conform 

dispozițiilor IPJ Arad, respectiv, a Poliției Orașului Pecica.  

Verificarea modului de respectare a restricțiilor impuse pe timpul stării de urgență și a stării de 

alertă – purtatul măștii de protecție, circulația în anumite intervale orare, aglomerări etc.; 

Verificarea persoanelor aflate în carantină sau izolare; 

 

Combaterea disconfortului cetățenilor  

 S-a acționat și pentru identificarea persoanelor care generează disconfort civic prin organizarea 

de petreceri private în spații deschise sau închise (chiar în condițiile în care au fost interzise prin 

lege) a persoanelor care fac gălăgie sau consumă alcool în zone publice , 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. În acest sens, 

împreună cu colegii din cadrul Serviciului Urbanism, au fost întocmite dosare de supraimpozitare 

a 3 (trei) imobile aflate în stare de degradare, imobile ale căror deținători legali nu au dat curs 

notificărilor de a demara acțiuni de reparare a acestora.  

 

În anul 2021 cu sprijinul RAR Arad care s-au deplasat în Orașul Pecica, am reușit să punem în 

legalitate mai mulți proprietari de vehicule care au reușit să-și înregistreze vehiculele la primărie 

pentru a putea circula pe drumurile publice iar aceste acțiuni dorim să le continuăm și în anii 

următori.   
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Capitolul Vi  –  Obiective pentru anul 2022 

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. Nu în 

ultimul rând, ne propunem să sprijinim prin activitatea noastră, eforturile administrației locale de 

realizare a unor investiții de anvergură menite să îmbunătățească nivelul de trai general al 

cetățenilor din Pecica și satele aparținătoare. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

  

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Orașului este coordonat de șeful 

de serviciu Lucian Ioan Mocanu. 

Serviciul funcționează cu cinci șoferi angajați, care asigură permanența la remiza de pompieri și la 

numărul de telefon 0257-468.086, un număr de 23 de voluntari.  

În cursul anului 2021 pompierii voluntari pecicani au stins 57 de incendii, din care mai 

multe în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad. 

Dintre celelalte intervenții la care a fost solicitat SVSU Pecica amintim: 

- evacuare apă pluvială (inundații) - 8 intervenții  

- asigurarea desfășurării unor evenimente culturale şi sportive – 14 ieșiri   

- accidente rutiere – 9 intervenții  

- controlul respectării normelor PSI în gospodării – 2 ieșiri   

- înlăturare cabluri – 8 intervenții 

- acţiuni ecologizare – 7 intervenţii 

- controale – 2  

Pompierii voluntari au efectuat un număr de 6 aplicații și antrenamente și au fost 

înregistrate și un număr de trei alarme false. 
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V-am prezentat, în paginile atașate,  

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2021,  

un material compus din rapoartele compartimentelor și serviciilor de specialitate.  

 

 Vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia acordată! 

PETRU ANTAL 

Primarul Oraşului Pecica 
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