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Primarul Iustin Cionca, preşedintele Consiliului 
Judeţean, Caius Parpală, şi viceprimarul István Nagy la 

festivităţile declarării Pecicăi oraş, 17 aprilie 2004.

În loc de încheiere: Suntem oraşul care a 
ales să crească!

Anii de după revoluţia din decembrie 1989 au adus o schimbare importantă 
în configuraţia economică şi în dezvoltarea localităţii Pecica. Am fost o comună 
cu specific agrar, iar lucrul acesta se constată încă în viaţa cotidiană. 

Localitatea Pecica 
a fost declarată oraş 
la data de 5 aprilie 
2004. Două zile mai 
târziu, la 7 aprilie, 
în Monitorul Oficial 
s e  pub l i că  l egea 
care ratifică această 
„avansare în grad”.

A d m i n i s t r a ţ i a 
publică locală a făcut 
eforturi permanente 
pentru urbanizarea 
Pecicăi. Pentru asta, 
m u n c i m  p e  m a i 
multe planuri, care 
alcătuiesc, împreună, 
c o m p o n e n t a 
d e  d e z v o l t a r e 
c o m u n i t a r ă : 
i n f r a s t r u c t u r ă , 
protecţia mediului, 
sănătate, industrie, 
cultură-educaţie.

Deşi am devenit 
oraş, în anul 2004, 
după tergiversăr i 
îndelungi din partea 
autorităţilor centrale 
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şi după un referendum în care majoritatea covârşitoare a populaţiei a decis 
pentru schimbarea statutului de comună în cel de oraş, nu ne dezicem de 
tradiţiile noastre, de obiceiurile străvechi care au creat din numele localităţii 
noastre un brand naţional. Aceste tradiţii conferă Pecicăi unicitate şi caracter, 
iar modernizarea pe care am început-o în ultimii ani îi conferă substanţă şi o 
deschide pentru investiţiile care îi vor modela viitorul. 

Oriunde am merge astăzi prin Pecica, putem simţi schimbarea în modul 
de viaţă al oamenilor – urbanizarea – un proces demarat cu câţiva ani în urmă 
şi la care încercăm să ne adaptăm. Facem paşi mărunţi, dar concreţi, pentru 
a deveni un oraş competitiv, atrăgător, un oraş în care locuitorii să se simtă 
bine şi mândri că au buletin de Pecica.  

În Pecica optimismul a renăscut şi a primit sensuri noi – o dată, după 
decembrie 1989, când am scăpat de comunism, a doua oară ,după aprilie 
2004, când am devenit oraş, a treia oară, la 1 ianuarie 2007, când am intrat 
în Uniunea Europeană. 

Creştem de la an la an: cu Zona Industrială, cu parcul de afaceri, unde se 
vor crea câteva mii de locuri de muncă pentru localnici, un centru de pregătire 
profesională şi un terminal pentru camioanele de transport marfă. Siguranţa 
publică a crescut, fie şi prin triplarea efectivului poliţiei locale în anul 2005 
şi apoi prin înfiinţarea Poliţiei Comunitare, în anul 2006. Tot din anul 2006, 
din luna aprilie, pecicanii nu mai sunt nevoiţi să bată drumul până la Arad 
pentru actele de identitate, pentru paşapoarte, cărţi de muncă, înmatriculări de 
autoturisme, fiindcă am inaugurat în centrul oraşului un Centru modern pentru 
Evidenţa Informatizată a Persoanei. Centrul acesta a fost primul semn concret 
al urbanizării Pecicăi – un mare ajutor nu numai pentru oamenii din oraşul 
nostru, ci pentru întreaga zonă arondată, simplificându-se toate procedurile 
necesare actelor de identitate.

Dacă în anul 2000 bugetul Pecicăi era de 9 miliarde de lei, în anul 2005 
am avut o execuţie bugetară de 84 de miliarde, iar în 2006 am depăşit 138 
de miliarde de lei. Acestea sunt cifrele dezvoltării! Ele cuantifică eforturile, 
strădaniile noastre, şi deschid o nouă dimensiune pentru dezvoltare, investiţii, 
pentru cetăţean.  Faptul că avem cele mai mari venituri dintre oraşele judeţului 
Arad (exceptând municipiul Arad) ne îndreptăţeşte să sperăm într-o dezvoltare 
ulterioară, tocmai pentru că aceste venituri ne dau posibilitatea să accesăm 
fonduri şi să implementăm proiecte. Modul în care am gândit dezvoltarea 
localităţii în noul Plan Urbanistic General, dă posibilitatea să ne organizăm 
mai bine, să schiţăm mai bine strategiile de dezvoltare a oraşului, cu priorităţile 
pe care le au cetăţenii. 

Administraţia locală pecicană a fost recompensată, în anul 2005, 
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de Asociaţ ia  Oraşelor 
din România, cu titlul de 
Primarul Anului. Dincolo de 
ambiţiile şi intenţiile noastre, 
de cum înţelegem unii sau 
alţii actul administraţiei, 
de momentele mai plăcute 
sau mai tensionate ale 
colaborării noastre, această 
distincţie demonstrează un 
lucru important: suntem 
pe un drum bun! Ne-a fost 
confirmat faptul că poteca pe 
care am mers o putem urma 
pe mai departe, perseverenţi, 
cu multă voinţă, poate chiar 
cu mai multă încredere decât până acum, fiindcă, iată, aceasta este direcţia 
corectă. 

Ne-am străduit să transformăm Pecica dintr-o comună mare într-un mic 
oraş. Apoi am constatat că locul nostru nu trebuie să fie nici la coadă, nici în 
pluton. Am pornit cu convingerea că pecicanii merită ce e mai bun, şi această 
convingere ne animă şi astăzi. Vrem să ajungem oraş de referinţă în judeţul 
Arad. Să fim cei mai buni, să oferim ce avem mai bun!

De aceea, odată cu trecerea la statutul de oraş, ne-am străduit să creştem 
gradul de confort al pecicanilor noştri. Nu este suficient să spui că trăieşti la 
oraş, dar să te simţi în continuare ca la ţară! Ne-am concentrat pe două planuri 
importante: preocuparea faţă de om, respectiv implicarea în comunitate, în 
ansamblul ei. 

Privim înainte cu încredere şi cu ambiţie. Scopul nostru nu este să fim oraş 
de talie medie, ci un centru de zonă. Am înţeles că este nevoie să profităm de 
ocaziile care se ivesc, pentru că disponibilitatea şi deschiderea fac diferenţa 
între administraţiile locale. Nici un tren nu trebuie ratat, fiindcă ne poate 
ajuta să ajungem cu câţiva paşi înainte! Relaţiile bune dintre Consiliul local 
şi executiv, administraţia locală mai sudată, au servit intereselor oamenilor 
din Pecica. Un oraş este mai puternic atunci când executivul realizează şi 
respectă rolul important pe care îl are Consiliul local. Suntem mai buni atunci 
când jucăm pentru aceeaşi echipă! 

Am înţeles un lucru: comunitatea noastră este mai puternică atunci când 
muncim pentru ea în strânsă colaborare cu corpul profesoral al şcolilor 



locale, cu funcţionarii primăriei, cu oamenii de afaceri, cu intelectualii, cu 
reprezentanţii cultelor, cu reprezentanţii noştri pecicani în structurile de 
conducere ale instituţiilor  judeţene şi cu deputatul nostru, Constantin Igaş, 
care ne reprezintă în Parlamentul României, fiind ales deputat al judeţului Arad 
la alegerile generale din decembrie 2004. Obişnuim să spunem că în Pecica 
fiecare dintre noi este arhitectul oraşului nostru – fiecare contează, pentru că 
toţi contribuim la ceea ce înseamnă imaginea oraşului şi identitatea sa. 

Am fost ales primar al oraşului Pecica în anul 2000. Am învăţat, de atunci, 
că pecicanii sunt oameni care se implică. Vor un loc la masa discuţiilor şi 
să aibă un cuvânt de spus în deciziile care se iau pentru ei. Am învăţat că 
pecicanii vor să fie respectaţi. Vor să ştie că munca lor este apreciată; sunt gata 
de acţiune, dacă se conving întâi că efortul lor nu este inutil. În anii aceştia 
am ajuns să cunosc cele mai presante nevoi ale comunităţii locale. Cea mai 
importantă provocare este asigurarea sănătăţii financiare a oraşului Pecica. 
Dacă nu există fonduri, nu se poate vorbi nici de confort pentru cetăţeni…

Este adevărat că, odată cu schimbarea statutului de comună cu cel de oraş, 
am fost nevoiţi să creştem nivelul impozitelor şi taxelor locale. Este un efort 
suplimentar pentru populaţie; un efort pe care avem datoria să îl onorăm. 
Banii aceştia trebuie să se întoarcă tot la comunitate, fiindcă nu este suficient 
să ne spunem oraş, dacă nu asigurăm un standard de viaţă specific mediului 
urban. Iar standardul acesta cere sacrificii. Taxele locale trebuie să ne ajute 
să avansăm. Şi chiar avansăm! De când am devenit oraş, s-a constatat un 
progres permanent. Am văzut cât de repede ne putem dezvolta, când avem 
cu toţii acelaşi interes: interesul Pecicăi.  

Anii 2006 şi 2007 au reprezentat perioada marilor lucrări în oraş. Nu 
greşesc spunând că ne-am mişcat într-un mare şantier – am pavat centrul 
oraşului, am reamenajat parcul, s-au făcut săpăturile pentru reţeaua de apă, 
pentru gaz, am terminat modernizarea sistemului de iluminat public, iar în zona 
industrială Turnu a fost finalizată prima fabrică. Acestea au fost direcţiile cele 
mai importante de dezvoltare ale oraşului – unele contribuie la industrializare, 
altele la creşterea gradului de confort urban. 

Poate cea mai importantă investiţie a noastră, de mulţi, foarte mulţi 
ani, este lucrarea la reţeaua de gaz metan. S-au făcut mari eforturi şi pentru 
introducerea gazului în Pecica. Am fost sprijiniţi şi la nivel guvernamental, în 
perioada în care dl. Gheorghe Seculici era Vice-Prim-ministru al României. 
Ca semn al recunoştinţei comunităţii locale faţă de cei care ne-au ajutat în 
concretizarea acestui proiect, domnii Gheorghe Seculici şi Ovidiu Nilă, le-am 
conferit celor doi, în data de 7 aprile 2006, titlul de Cetăţean de Onoare al 
Oraşului Pecica. Am realizat economii de zeci de miliarde de lei prin faptul 
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că ne vom racorda direct la conducta de gaz principală Arad-Szeged, fără să 
mai fim nevoiţi să realizăm o reţea paralelă. Banii aceştia îi putem folosi, 
aşadar, cu o altă destinaţie, în interesul comunităţii. 

Intenţia noastră mărturisită, încă din primul moment, a fost să oferim 
infrastructura necesară investitorilor, să facem Pecica şi mai atractivă pentru 
marile companii pe care sperăm să le putem atrage la noi. Gazul nu înseamnă 
numai sursă de foc, de căldură, în gospodărie, ci deschide în primul rând un nou 
orizont pentru comunitatea noastră – este cel mai concret semn al dezvoltării 
Pecicăi, ca oraş. Vorbim de prea multă vreme despre speranţa de a avea gaz în 
oraş – ei bine, anul acesta racordarea primelor gospodării şi a primelor societăţi 
comerciale va deveni realitate. Lucrările la reţeaua de gaz s-au desfăşurat într-
un ritm neaşteptat de bun. Astfel, în acest moment întreaga reţea stradală, în 
lungime totală de 75 de kilometri, este deja finalizată. Paralel, cei de la firma 
care se ocupă de reţea au început deja lucrările de branşare a celor care şi-au 
manifestat dorinţa. De-a lungul ultimelor câteva luni s-au adunat deja în jur 
de 300 de cereri, şi ne aşteptăm la un flux şi mai mare odată ce va porni gazul, 
iar oamenii vor vedea materializata dorinţa lor de câţiva ani. Potrivit firmei 
prestatoare, la mijlocul lunii septembrie a anului 2007 vom porni gazul pe 
conductă, iar primele gospodării vor beneficia deja de el.

Vineri, 12 mai 2006, la ora 10, am predat amplasamentul lucrărilor realizate 
în oraşul nostru în cadrul Programului Samtid. La eveniment au participat 
preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Iosif Matula, şi şefii de instituţii 
deconcentrate din judeţul Arad implicate în acest proiect.

Oraşul Pecica a fost inclus în programul Samtid destinat doar oraşelor. 
După o perioadă de aşeptare de câteva luni de zile, timp în care o comisie de 
specialitate din Bucureşti a analizat oportunitatea includerii Pecicăi în proiect, 
în anul 2005 am aflat că suntem acceptaţi. Ca o consecinţă a acestui fapt, în 
câteva luni am fost obligaţi să pregătim documentaţia pe care alte oraşe au 
avut doi ani la dispoziţie să o pregătească. Pentru Pecica, Programul Samtid 
înseamnă reabilitarea sistemului existent de distribuţie a apei potabile şi 
modernizarea Uzinei de Apă. 

Acest program vine să rezolve problemele din reţeaua existentă, ca să se 
poată asigura extinderea reţelei de apă in tot oraşul.

Ce schimbă Programul Samtid în viaţa pecicanului? Va asigura o apă 
potabilă de calitate mai bună, la o presiune mai bună. Se modernizează Uzina 
de Apă şi toată reţeaua de apă deja existentă; se contorizează consumatorii; 
se schimbă contoarele; se realizează un nou rezervor, de 500 mc, la uzina de 
apă. Între timp s-au forat două puţuri noi, iar trei au fost reabilitate pentru o 
mai bună exploatare.
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Pentru administraţia locală demararea Programului Samtid înseamnă 

posibilitatea de a accesa alte fonduri de finanţare pentru extinderea reţelei 
existente de apă potabilă. Practic, cu actuala capacitate de la Uzina de Apă, 
eram în imposibilitatea de a extinde reţeaua, pentru că nu mai aveam presiunea 
şi calitatea necesară a apei potabile. 

Valoarea totală a proiectului este de 1,8 milioane de euro, din care 50% 
este finanţare nerambursabilă, iar cealaltă jumătate este un credit care se 
plăteşte prin redevenţă şi nu afectează Consiliul Local. 

S-a fixat un grafic de execuţie, conform căruia până la sfârşitul anului 
2007 toate lucrările să fie finalizate. Punem accent şi pe dezvoltarea satelor 
aparţinătoare, Turnu şi Sederhat. Am obţinut 40 de miliarde de lei vechi de 
la Guvernul României pentru realizarea reţelei de apă şi a canalizării. 

Urmează o perioadă în care vom pune mare accent pe fondurile structurale. 
Pecica este într-o situaţie privilegiată faţă de alte localităţi, pentru că nu avem 
contractat nici un credit substanţial. 

Echipa de promotori locali din cadrul Primăriei a elaborat un proiect 
pentru reabilitarea Staţiei de Epurare a oraşului Pecica. Acesta a fost depus 
în cadrul programului Phare CBC Ro-Hu 2005. Proiectul prevede finanţarea 
unei importante părţi din investiţia care urmează să aducă îmbunătăţiri 
substanţiale în ceea ce priveşte managementul apelor reziduale în localitate. 
De curând administraţia locală a primit vestea cea bună din partea Biroului 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru graniţa româno-
maghiară (BRECO): proiectul a fost selectat în vederea finanţării de către 
comunitatea europeană. Concret, acest lucru înseamnă suma de 718 606 euro, 
ceea ce reprezintă 89,98% din valoarea totală a investiţiei şi încă o reuşită 
a administraţiei locale pecicane în ceea ce priveşte atragerea fondurilor 
europene.

În data de 7 aprilie 2006 am inaugurat unul dintre cele mai moderne Centre 
de Evidenţă Informatizată a Persoanei, din judeţul Arad. Imobilul l-am obţinut 
gratuit, de la Guvern, iar Consiliul Judeţean a alocat pentru amenajarea sa 
suma de 2 miliarde de lei. În acest imobil funcţionează şi Serviciul de Stare 
Civilă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, aici se pot adresa cetăţenii pentru 
paşapoarte şi acte de identitate. Nici pentru cazier nu mai este necesară 
deplasarea până la Arad. El poate fi solicitat şi primit chiar la sediul poliţiei 
din Pecica. Acestea sunt unele dintre avantajele statutului de oraş, acele „mici 
amănunte” care contează mult în viaţa unui om, pentru că ţin de confortul 
său, de timpul pe care îl are la dispoziţie, de nivelul său de trai. Un nivel de 
trai al pecicanilor pe care administraţia locală face eforturi să îl ridice la un 
standard cât mai mare. Fiindcă atât pentru mine, cât şi pentru echipa mea din 
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Primărie, pecicanii, comunitatea mea, contează.

Avem în derulare, începând cu anul 2006, cel mai important proiect 
imobiliar din judeţul Arad. După faza obţinerii avizelor necesare şi a realizării 
primelor lucrări la infrastructură, la intrarea în Pecica, dinspre Arad, au fost 
construite, în anul 2007, primele 12 case cu etaj din cele peste 200 ale noului 
nostru cartier, denumit „Europa”. Termenul de finalizare al întregii lucrări 
este de cinci ani. Toate cele 12 case construite deja au şi fost vândute în roşu, 
ceea ce înseamnă că există un interes real, concret, faţă de oraşul nostru. Am 
racordat noul cartier la reţeaua de canalizare a oraşului, printr-o investiţie de 
peste 11 miliarde de lei.  

Cel mai de anvergură proiect al anului 2007, pe care însă l-am gândit 
şi l-am demarat încă din anul 2000, este legat de industrializarea oraşului. 
Proiectul are valoarea de 6,2 milioane de euro şi este un instrument al 
dezvoltării economice ulterioare a oraşului Pecica. Este vorba de parcul de 
afaceri, din Zona Industrială Turnu, care va fi finanţat din fonduri structurale 
nerambursabile în proporţie de 98%, iar restul de 2% cofinanţat de către 
Consiliul Judeţean. În acest parc de afaceri intenţionăm să realizăm în 
următorul interval de timp în jur de 3 000 de locuri de muncă, în aproximativ 
100 de societăţi comerciale, întreprinderi mici şi mijlocii, pe întregul perimetru 
al Zonei Industriale. Ştiind că principala sursă de venit pentru bugetul local 
este impozitul pe salariu (primăria primeşte 47% din impozitul perceput de 
la fiecare angajat) scopul nostru este să realizăm cât mai multe şi mai bine 
plătite locuri de muncă, să nu mai depindem financiar de alte autorităţi, centrale 
sau judeţene. Parcul de afaceri ne va conferi stabilitate, siguranţă. Având 
în vedere faptul că oraşul Battonya, cu care suntem înfrăţiţi, nu are o zonă 
industrială, nu are o dezvoltare economică pe măsura potenţialului uman, şi 
apropierea acestuia de Turnu (şase kilometri), ne-am gândit la atragerea forţei 
de muncă din Battonya. În judeţul Arad e un excedent de forţă de muncă, iar în 
Battonya, de exemplu, şomajul este de 20%. De asemenea, vrem să dezvoltăm 
infrastructura şi în cel mai scurt timp să depunem proiecte de finanţare pentru 
construcţia căii ferate Pecica-Battonya şi sa obtinem ridicarea restricţiei de 
tonaj pentru camioanele de 7,5 tone.

În domeniul protecţiei mediului, facem eforturi mari pentru ca oraşul 
Pecica să se alinieze standardelor comunitare, la puţin timp după aderarea la 
Uniunea Europeană. În anul 2009, actualul depozit pentru deşeuri menajere al 
oraşului Pecica va trebui închis. În oraşul nostru urmează să se construiască 
o „Staţie de transfer deşeuri şi reabilitare a sistemului de colectare şi transfer 
al deşeurilor”, care ar urma să deservească întreaga zonă, deşeurile fiind apoi 
tranportate la groapa ecologică de la Arad. Această investiţie deosebit de 
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importantă necesită eforturi materiale mari, de aceea s-a apelat la asocierea 
cu o firmă privată. 

În anul 2006 am modernizat întreaga reţea stradală de iluminat public, 
rezolvându-se atât problema iluminatului uniform la nivelul oraşului, cât şi 
reducerea considerabilă a cheltuielilor de mentenanţă. Am folosit tehnologie 
de ultimul nivel, care reduce fluxul luminos după cinci ore de la aprindere, 
în intervalul în care scade şi circulaţia pe stradă. Am redus astfel consumul 
de energie electrică cu 50% şi obţinem un amortisment mai mic de patru ani. 
În funcţie de zonele de impact, străzile oraşului au fost împărţite în cinci 
grupe, în funcţie de trafic şi zona geografică. Programul este valabil pentru 
întregul oraş Pecica, inclusiv satele aparţinătoare. Investiţia totală s-a ridicat 
la 8,16 miliarde de lei, sumă recuperabilă în trei ani şi jumătate din economiile 
realizate. Făcând economie, nu vrem să avem mai puţină lumină la nivelul 
oraşului. S-au înlocuit un număr de 1222 de puncte luminoase, cu 1729 puncte 
luminoase. Folosim lămpi cu o perioadă mare de garanţie, de minim 3 ani 
de zile. Pentru străzile principale folosim lămpi cu vapori de sodiu, care au 
performanţe deosebite în special în condiţii meteorologice vitrege.

În domeniul educaţiei, am accesat fonduri europene pentru modernizarea  
şcolilor, pentru a asigura câtorva zeci de copii defavorizaţi hrana zilnică într-
o cantină special amenajată pentru ei. La Şcoala Generală numărul 2 s-au 
amenajat o cantină şi o bucătărie şcolară, unde servesc zilnic masa 58 de elevi 
şi preşcolari. Sunt cuprinşi şi într-un program de pregătire şcolară de după-
amiază. Printre ei sunt şi copii defavorizaţi. Consiliul Local subvenţionează 
50% din cheltuielile legate de masă. Copiii primesc o masă de prânz contra 
sumei de 2 RON. S-a cumpărat un microbuz pentru transportul elevilor. În 
fiecare dimineaţă, de pe o rază de 2,5 km, sunt aduşi la şcoală un număr de 
50 de copii. 

Am construit o sală de sport, finalizată în anul 2005, iar în anul 2007 am 
primit aprobarea de la Agenţia Naţională pentru Investiţii, pentru o altă sală, 
de această dată de gimnastică. În cartierul Cocota, şcoala a fost modernizată 
radical. Am reconstruit grădiniţa cu program prelungit, transformând-o dintr-o 
dărâmătură într-o unitate de învăţământ pe care cred că şi municipiul o poate 
invidia.  

La Pecica, şcoala de stat cu limba de predare română a fost fondată în anul 
1919. Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” funcţionează într-o clădire ridicată 
în anul 1904. Desfiinţat în 1977, învăţământul liceal pecican s-a reînfiinţat în 
1990. În anul 2006, suma de 250 000 RON a fost alocată de minister pentru 
reabilitarea şcolii. Funcţionează cu un total de 1190 elevi şi 64 de cadre 
didactice. Are arondată şi Scoala Primară nr. 1. 
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Administraţia locală din Pecica intenţionează să depună, împreună 

cu  Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, un proiect de finanţare 
nerambursabilă pentru construirea unui Centru de pregătire profesională, 
în cadrul incubatorului de afaceri din Zona Industrială Pecica. Se doreşte 
pregătirea forţei de muncă pentru firmele care vor ieşi din parcul de afaceri 
şi se mută în Zona Industrială.

Un alt proiect, împreună cu Universitatea’’Vasile Goldiş”, este realizarea 
unui Centru de loisir-environmental, în fosta clădire a unităţii militare.

Şcoala generală veche a fost retrocedată bisericii ortodoxe. Din motive 
de rentabilitate, în anul 2006 am optat pentru construirea alteia, noi, decât să 
plătim chirie şi întreţinerea imobilului vechi, aşa cum ne-a solicitat proprietarul. 
Am demarat proiectul, care este nu numai ambiţios, dar şi spectaculos. Este 
vorba de o şcoală cu 24 de săli de clasă, grădină interioară, sală festivă cu 
200 de locuri, realizată modern, finanţată de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului.

Potrivit proiectului, şcoala va fi cu clasele I-VIII şi se va construi în noul 
cartier de locuinţe, în vecinătatea sălii de sport. 

În ceea ce priveşte sănătatea publică, am solicitat conducătorilor Direcţiei 
de Sănătate Publică faptul ca oraşului Pecica să i se acorde o mai mare atenţie 
– avem 14 mii de locuitori şi vom face toate demersurile necesare pentru a 
le asigura servicii medicale complexe pe plan local. Acesta este unul dintre 
proiectele noastre importante de viitor. În mai multe încăperi complet renovate 
ale Policlinicii, am reuşit de curând înfiinţarea Substaţiei de Salvare, o măsură 
foarte importantă pentru localitatea noastră având în vedere desele probleme 
din trecut în această privinţă. Suma alocată în acest sens se ridică la 100 000 
de lei. 

Una dintre preocupările noastre este sprijinirea mişcării sportive şi a vieţii 
culturale. Este important să avem pecicani sănătoşi, pecicani educaţi, cu care 
să putem construi viitorul acestui oraş. În acelaşi timp, suntem alături şi de 
persoanele defavorizate pentru care alocăm importante sume lunar.

În anul 2007, la secţia fotbal avem peste 100 de copii care se antrenează la 
diferite categorii, la fel şi echipa de seniori din acest an activează la un nivel 
superior în Liga a IV-a şi sper să putem face faţă cu onoare acestui nivel. Baza 
sportivă a oraşului a primit 100 000 de lei pentru modernizări şi se negociază 
pentru preluarea vestiarelor de la stadionul de fotbal de la compania OMV.

Recent s-a înfiinţat clubul de box Pecica cu două secţii, fete şi băieţi, care 
a şi găzduit în acest an gale de box, una naţională şi una internaţională. La 
această ramură sportivă activează peste 30 de copii. Luna trecută la Pecica 
s-au confruntat echipele reprezentative feminine de pugilism ale României 
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şi Ungariei.

Şi secţia karate este foarte căutată de tineri care, pe parcursul anilor ,au 
participat la numeroase concursuri de unde s-au întors cu multe premii.

În ultimii ani, 2005, 2006 şi 2007, am alocat sume importante pentru 
bazele sportive dar şi pentru Casele de Cultură din Pecica şi Turnu. La fel au 
fost sprijinite şi cultele religioase dar şi evenimentele cultural-sportive care 
s-au desfăşurat în localitatea noastră. Am alocat peste un miliard de lei, în anii 
2005 şi 2006, pentru renovarea şi dotarea Casei de Cultură. A fost revigorat 
ansamblul de dansuri populare şi alocăm fonduri importante activităţilor 
culturale în care sunt implicate instituţiile pecicane. Avem tineri talentaţi, 
despre care sunt convins că se va mai auzi în perioada următoare.   

Ne punem mari speranţe în cele două ansambluri folclorice – “Păstrătorii 
tradiţiei” şi “Búzavirág” – care pe parcursul anilor au fost prezente şi în ţară, 
dar şi în străinătate cu dansurile tradiţionale populare române şi maghiare.

La fel ,sprijinim şi Clubul Elevilor din Pecica ,care are cinci discipline, 
la care participă peste 150 de copii de diferite vârste.

Ne-am fixat o ţintă: să devenim municipiu, după anul 2020! Potrivit 
studiilor realizate de specialişti, putem ajunge, în anul 2020, la 18-19 mii de 
locuitori, dacã se pãstreazã direcţiile de dezvoltare trasate în Planul Urbanistic 
General. Nu este o aspiraţie naivă, ci rezultatul proiecţiei în viitor, realizatã 
de arhitecţi, care considerã cã potenţialul de dezvoltare al tânãrului oraş ne 
poate transforma în centru zonal.

Proiectul Planului Urbanistic General (PUG) al localitãţii a fost susţinut în 
faţa consilierilor locali pecicani de arhitectul italian Francesco di Filipo, „tatăl” 
Zonei Industriale Vest a municipiului Arad, şi de doamna Lucia Chişbora, la 
începutul verii anului 2006. La 17 octombrie 2006, de la ora 12, a avut loc la 
Pecica dezbaterea publică prin care Planul Urbanistic General a fost supus 
atenţiei şi dezbaterii cetăţenilor oraşului nostru.

Suntem de acord cu Francesco di Filipo, arhitectul italian care afirmă că 
este foarte important sã delimitãm nişte direcţii de dezvoltare.

Punctele de plecare ale planului de dezvoltare ale oraşului sunt: dorinţa 
fermã a administraţiei locale de a transforma Pecica într-un oraş modern si 
obiectivul  insusi– faptul cã Pecica şi-a fixat ţinta de a deveni un municipiu 
de aproape 20 de mii de locuitori. Acest traseu e lung. Vor fi necesari 10 ani, 
20 de ani, nu putem spune acum câţi, dar e important sã avem un traseu bine 
stabilit. Acest proiect se adreseazã unui arc de timp pe cel puţin 15 ani, cu 
posibilitatea actualizãrii sale. Trebuie sã gândim pe termen lung, pânã în 2020, 
cel puţin.Este,apoi, poziţia strategicã a oraşului Pecica, aproape de graniţa 
cu Ungaria, într-o zonã ce va fi traversatã de o autostradã de o importanţã 
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strategicã deosebitã; nu o autostradã oarecare, ci legãtura dintre Est şi Vest, 
dintre Berlin şi Istanbul.

Foarte important este faptul cã Pecica dispune de o mare suprafaţã de 
teren, care poate fi folosit şi pentru industrializare şi pentru urbanizare. Se 
estimeazã cã localitatea Turnu va cunoaşte o dezvoltare deosebit de accentuatã 
în urmãtorii 15 ani; se va uni cu perimetrul viitoarei zone industriale şi se va 
lega fizic de graniţă, iar Sederhat s-ar putea extinde pânã lângã şoseaua DN 
7, deci cu doi kilometri spre Arad. Destinul localităţii Bodrogul Vechi este 
determinat de faptul cã se aflã pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului 
şi  îşi va menţine dezvoltarea doar în domeniul turismului, fãrã o dezvoltare 
industrialã. 

Sunt nişte evoluţii simple, naturale, ca şi cum ai spune cã 1+1 fac 2. Spre 
Sud: „timp liber”, turism, sport; spre Est: dezvoltare industrialã. Creşterea 
populaţiei, cu circa 4500 de locuitori, va fi motivatã în viitor de câţiva factori. 
Primul e atracţia pe care Pecica o exercitã asupra Aradului; dacã acest oras 
va oferi nişte servicii bune, aşa cum se întâmplã şi în alte zone ale Europei cu 
comunitãţile mici, tendinţa oamenilor este sã fugã din haosul oraşelor mari, 
unde trãiesc într-un mic apartament de bloc, şi aiba o reşedinţã de calitate 
mai bunã, mai liniştitã, mai aproape de naturã. Ca sã se facã acest lucru 
trebuie sã ne gândim şi la capacitatea oraşului Pecica de a atrage aceastã 
populaţie (nu ajunge sã ai o intenţie, trebuie sã gãseşti şi mijloacele necesare). 
Dacã nu se vor pune obstacole birocratice in calea dezvoltãrii, acest lucru 
poate avea un dublu efect: atragerea populaţiei de la Arad (fãcând parcuri 
rezidenţiale atractive); dar şi populaţia din Pecica va avea pretenţia sã îşi 
creascã standardele de viaţã, migrând în interiorul oraşului, creând noi zone 
de interes; zonele depopulate vor avea preturi mai scãzute, astfel ca se poate 
atrage o altã categorie de populaţie, din alte localitãţi, care va ocupa aceste 
spaţii lãsate libere. Cu timpul, acest circuit se va permanentiza. Câteva mii 
de persoane vor fi incluse în aceastã migrare spre spaţii noi de locuit. O altã 
parte din populaţia nou atrasã va fi legatã de dezvoltarea industrialã. Am 
considerat cã 20% din persoanele care vor fi angajate în noile capacitãti de 
producţie vor dori sã se stabileascã la Pecica; deci din 5 muncitori probabil 
cã 4 vor face naveta, dar cel puţin unul va avea un domiciliu stabil în Pecica. 
Îmi doresc ca aceastã estimare sã fie pesimistã, de aceea spun cã cel puţin o 
cincime dintre muncitori vor vrea o viaţã mai comodã. Obiectivul trebuie sã 
fie atragerea la Pecica a circa 100 de întreprinderi mai mici sau mai mari, cu 
circa 50 de angajaţi. În acest caz, vor putea fi atraşi circa 4500 de locuitori 
noi în Pecica pânã în 2020. Vorbim, sigur, de o estimare. Sigur, aici depinde 
şi de capacitatea Pecicãi de a atrage investitorii de care vorbim. Condiţiile 
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de bazã existã: autostrada, apropierea  de Arad, suprafeţele mari de teren 
disponibile, Drumul Naţional 7 şi 7B, punctul de trecere a frontierei de la 
Turnu, populaţia de 14 000 de locuitori. Toate acestea, folosite bine, asigurã 
dezvoltarea localitãţii.

Pecica nu are concurenţã numai din partea localitãţilor din jurul ei, 
din România, ci din toatã Europa, unde existã aceleaşi intenţii de a atrage 
investitori. Dar trebuie sã fie deschisã şi sã profite de oportunitãţi. Nimic nu 
trebuie sã parã fantezist! Astãzi, cei mai importanţi investitori în Italia sunt 
chinezii, ruşii. China devine o putere industrialã mondialã. Cine s-ar fi gândit 
la asta acum doi ani? 

Am dat acest exemplu ca sã vedeţi cã nu trebuie sã avem prejudecãţi, ci 
sã profităm de oportunitati. Lumea se schimbã, iar Planul Urbanistic General 
trebuie sã fie un ghid. Trebuie sã ne gândim cum sã facem mai mult, nu sã 
ne gândim sã nu facem.

Iar pentru că ştim că Pecica nu va putea fi un oraş important fără să aibă 
locuitori prosperi, facem eforturi pentru a umple golul dintre “a avea” şi “a nu 
avea”, dintre comunitatea defavorizată şi cei cu posibilităţi financiare medii 
şi peste medie. Suntem gata să abordăm oportunităţile cu seriozitate, dar şi 
cu promptitudine. Prea mult timp Pecica a bătut pasul pe loc, a adoptat soluţii 
de cârpeală. Avem nevoie de proiecte, de o viziune pe termen lung pentru 
oraşul nostru. Să nu ne gândim numai la anul viitor; să ne gândim la ceea ce 
poate deveni Pecica peste 25 de ani. 

Marele cadou pe care îl putem face tinerilor pecicani este perspectiva unui 
viitor mai bun decât prezentul. Cheia pentru risipirea diferenţelor sociale, a 
marginalizării şi discriminării dintre clasele sociale stă în puterea educaţiei, 
a dezvoltării industriale.

Ca oraş, înfruntăm multe provocări. Ar fi uşor să facem la fel de multe 
promisiuni. Dar pentru a ne materializa ambiţiile, nu e suficient să povestim şi 
să visăm. Supravieţuitorul Holocaustului, Elie Wiesel, a afirmat odată: “Vine 
vremea când trebuie să alegi între a te repeta sau a începe să creşti”. 

Pentru Pecica, a venit această vreme. Noi am ales să creştem. Am ales 
colaborarea şi implicarea. Am ales dezvoltarea. Şi am ales să ne vedem visele 
cu ochii.  

Aş dori, în final, să le mulţumesc celor care au contribuit la rezultatele 
noastre în această perioadă: consilierii locali, funcţionarii din administraţia 
locală şi din instituţiile arondate primăriei, domnului viceprimar Petru Antal, 
domnului deputat Constantin Igaş, partidelor politice şi societăţii civile din 
Pecica, fiindcă au fost alături de noi şi ne-au ajutat să fim mai eficienţi. Sigur 
că poate uneori am greşit, poate am făcut omisiuni sau nu am reacţionat atât 
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Primăria oraşului Pecica la 2 noiembrie 2007.

de prompt cum ni se pretindea; poate că pe unii i-am lezat, poate că am fi 
putut face şi mai multe pentru pecicanii noştri. 

Poate că unele dintre aceste lucruri, pe care noi cu mândrie le numim 
„realizările noastre”, vi se par mărunte. Dar vă asigur că pentru cetăţean ele 
fac diferenţa; şi cu astfel de „amănunte” încercăm să îi determinăm să se 
simtă mai bine la Pecica decât altundeva în judeţ.

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care se sacrifică, se preocupă mai 
puţin de ei, uită de interesele lor egoiste şi împlinesc binele, nu pentru onoarea 
pe care se aşteaptă să o primească aici, ci pentru că acesta este scopul vieţii 
noastre şi justificarea finală a întregii noastre existenţe. Fie ca rugăciunea 
noastră zilnică să se înalţe la Dumnezeu, pentru ca el să ne elibereze de 
egoismul nostru şi să acţionăm mereu în binele comunităţii, al nostru al 
tuturor!

16 octombrie 2007
Primarul Oraşului Pecica,

Iustin Cionca




