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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Stimate doamne, stimaţi domni 

 

 

La fel ca în perioada precedentă, în 2017 am continuat să dezvoltăm şi să modernizăm 

oraşul Pecica şi satele aparţinătoare Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi pentru a ajunge din 

urmă alte oraşe din judeţul Arad, care beneficiază de acest statut de mai multe decenii. 

Dacă facem un rezumat al tuturor lucrărilor şi investiţiilor derulate de administraţia 

locală pe parcursul anului trecut, putem trage concluzia că a fost un an bun pentru oraşul 

nostru, în care am continuat să ne dezvoltăm în mai multe domenii, prioritară fiind 

infrastructura.  

2017 a fost anul finalizării proiectelor deja începute, dar şi al pregătirii şi câştigării 

altora noi, prin care am urmărit în mod special creşterea gradului de confort urban al 

localnicilor prin crearea tuturor condiţiilor necesare unui oraş. La acest capitol am avansat mult 

în ultimii ani, dar mai avem destule de făcut pentru a ajunge la nivelul pe care ni-l dorim cu 

toții: cetățeni și administrație locală.  

Pot spune cu mândrie că angajaţii Primăriei Oraşului Pecica formează un colectiv 

calificat şi eficient, problemele cetăţenilor fiind rezolvate în cel mai scurt timp posibil oferit de 

cadrul legal.  

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

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

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

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

 

 În ceea ce privește orașul Pecica, aici am început şi finalizat cu succes o lucrare 

importantă: modernizarea străzii 222 și asfaltarea Drumului Bătăniei până la calea ferată, iar în 

viitor dorim să legăm, cu un drum de centură, drumul județean care merge spre Peregul Mic, 

drumul județean spre Turnu și drumul agricol spre Bătania.  

Odată cu introducerea tuturor utilităţilor (gaz, reţea de apă şi de canalizare) pe majoritatea 

străzilor din oraş, principala noastră preocupare este modernizarea străzilor.  

Am lucrat la încheierea tuturor procedurilor tehnice pentru a putea demara proiectul 

„Modernizare străzi în oraşul Pecica, judeţul Arad”, în valoare de aproape 25 milioane de lei, 

finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. 

Acesta include majoritatea străzilor din zona 100 a oraşului, cartier situat între zona 

centrală şi Drumul Naţional 7, dar și alte străzi intens circulate. Este vorba despre străzile 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 119, 122, 123, 124, 314, 3 şi 422, 

cu o lungime totală de 11,269 de kilometri. 

Pe lângă aplicarea stratului de asfalt pe toate cele 20 de străzi amintite, vor fi amenajate 

trotuarele pe ambele părţi ale străzilor. 

Pe străzile 3, 101, 112 şi 113 proiectul prevede şi pistă de biciclete, pentru a veni în 

sprijinul numărului mare de pecicani care circulă pe două roţi. 

Vor fi amenajate şi parcări pentru autoturisme pe străzile 101, 102, 103, 105, 109, 110, 119, 3, 

112, 113, 123, 124 şi 314.  

Avâd în vedere că strada 3 este una dintre cele mai circulate străzi din oraş, aici a fost 

prevăzută şi modernizarea stațiilor de autobuz. 

Alături de modernizarea infrastructurii, tot în cadrul proiectului se vor reface şi spaţiile 

verzi cu gazon, vor fi realizate intrări pavate la fiecare casă și se va amenaja un sistem de 

scurgere a apei pluviale. 

Continuăm investițiile în infrastructura educațională a orașului pentru a le oferi copiilor 

cele mai bune condiții de învățământ. Am lucrat la documentaţia proiectului denumit 

„Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală - Școala gimnazială nr. 2, 

str. 2 nr. 176, oraș Pecica, județ Arad”, școala din vecinătatea Pieței Regele Mihai I urmând să 

fie reabilitată complet din suma de 4,299 milioane de lei. 
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Tot în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) am primit suma de 

3,567 milioane de lei pentru finalizarea grădiniței Muştră, care va fi o unitate cu patru grupe cu 

program prelungit, rezolvând totodată problema spațiului de la actuala grădiniță IRIL. 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica va primi 1,283 milioane de lei pentru extinderea 

clădirii principale cu un nou corp de clădire cu parter și un etaj, o investiție foarte utilă dacă 

luăm în calcul numărul elevilor care învață aici. 

Am avansat cu lucrările în cadrul programul pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile 

de romi” şi a mai rămas introducerea utilităților necesare.  

Proiectul s-a realizat cu finanțare de la Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), cele 

49 de locuințe fiind construite în vecinătatea cimitirului romano-catolic, pe strada 232. 

Locuințele sunt împărțite în șapte module și au 2 camere (21 de apartamente), respectiv 

3 camere (28 de apartamente) și vor fi repartizate în baza unei proceduri de selecție. 

Programul are, ca obiective, incluziunea socială a cetăţenilor de etnie romă cu situaţie locativă 

precară şi prevenirea discriminării pe criterii rasiale.   

Vă pot spune cu bucurie că proiectul depus pentru amenajarea unei zone de agrement în 

vecinătatea Fermei de Bivoli a intrat în ultima fază de jurizare, cea tehnico-financiară şi sperăm 

să fie selectat spre finanţare din fonduri de la Uniunea Europeană. 

Acesta se va întinde pe o suprafață de 5 hectare, va avea terenuri de sport, locuri de joacă 

pentru copii, teatru de vară, spații verzi, iluminat stradal, alei pavate, mobilier urban, toalete 

etc., urmând să fie legat cu un drum asfaltat de strada 334 (cea vizavi de blocurile Petrol).  

Împreună cu Parohia Ortodoxă Română I şi Parohia Romano-Catolică am reuşit să 

declarăm cele două biserici din centrul oraşului monumente istorice, ceea ce ne va permite să 

depunem proiecte de finanţare pentru reabilitarea celor două lăcaşe de cult. Aşteptăm să se 

deschidă linii de finanţare în acest sens.  

Tot în anul 2017 am continuat introducerea rețelei de apă pe mai multe străzi din orașul 

Pecica și am extins rețeaua de canalizare în cartierul 500, situat la intrarea în oraș dinspre Arad. 

La solicitarea administrației locale, Enel a modernizat rețeaua de energie electrică din 

Pecica pe mai multe porțiuni pentru a preveni întreruperile de curent care au fost o problemă în 

ultimii ani. Este o investiție importantă, în valoare de aproximativ 500 000 de lei. 

Am reamenajat 6 stații de autobuz pe strada 2 prin crearea de refugii pentru autobuze și 

pentru călători, fluidizând astfel traficul. 
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La baza sportivă din Pădurice am amenajat alei pavate în jurul tribunelor care au fost, la 

rândul lor, recondiționate. 

 Pardoseala sălii de sport de la intrarea în oraș a fost schimbată în întregime, oferind 

condiții mai bune pentru cei care practică sport aici. 

În satul aparținător Sederhat am pavat în întregime trotuarele pe strada 4.  

Pentru Bodrogu Vechi avem depus un proiect de asfaltare pentru a lega satul de Pecica, 

acesta fiind în faza de jurizare. 

 

 

URBANISM 

 

 

În anul 2016 s-au analizat şi verificat un număr de 480 de documentaţii pentru eliberarea certificatelor 

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

Pe parcursul aceluiaş an s-au analizat şi verificat un număr de 325 de documentaţii pentru eliberarea de 

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

autorizaţii de construire şi acelaşi număr de autorizaţii de desfiinţare. 

S-au verificat în teren şi s-au întocmit procesele verbale de recepţie conform legii nr 273/1994 

modificat şi republicat şi declaraţiile de regularizare privind valoarea reală a lucrărilor executate în 

baza autorizaţiilor de construire în cazul persoanelor fizice şi juridice, potrivit ordonanţei OG 36/2002 

pentru 34 de lucrări finalizate. 

 

 

 

 

BUGET – FINANŢE 

 

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

încasarea şi executarea creanţelor bugetului local Pecica. În cursul anului 2016 ca activitate se referă la 

un număr de operațiuni astfel: 
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Adrese către Executori BEJ 423 

Adresa de înfiinţare a popririi  61 

Adresa de sistare a popririi  26 

Adresa evidenta bunuri restrâns  165 

Adrese către Evidenta Populaţiei (persoane) 62 

Adrese către ITM (persoane) 153 

Adrese pt. deschiderea procedurii succesorale (persoane) 98 

Amenzi preluate în debit  1317 

Cerere eliberare certificat fiscal  2255 

Certificat fiscal  1359 

Certificat fiscal  INSTRAINARE  887 

Confirmarea de primire a debitelor  1569 

Decizie de comunicare accesorii Pecica  2714 

Decizie de impunere salubritate  499 

Decizie de impunere teren  967 

Decizie de închidere dosar urmărire  290 

Decizie impunere mijloace transport  34 

Decizii de impunere centralizate  9702 

Declaraţie scoatere evidenta auto  538 

Dosar patrimoniu restrâns  5308 

Dosare de executare silită în lucru 995 

Dosare de executare stinse 284 

Extras de rol  53 

Extras dosar urmărire  288 

Factura  590 

Fisa client pe matricole  4 

Înştiinţare de plata  2635 

Proces verbal pentru impozitul pe mijloace de transport  1229 

Referat  853 

Referat de închidere dosar urmărire  293 
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Scoatere din evidenta clădire  6 

Scoatere din evidenta teren  18 

Somaţii  700 

Titluri executorii 700 

Adeverinte rol 84 

Chitanţe emise 22107 

Total  59266 

 

 

 

CULTURĂ 

 

Pecica se poate lăuda că are cea mai bogată viață culturală dintre orașele județului Arad, cu excepția 

municipiului Arad.  

Acest lucru se datorează în special implicării conducerii Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”, prin 

intermediul căreia se realizează principalele eveniment cultural-artistice din Pecica și din satele 

aparținătoare. 

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

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

în fiecare an evenimente apreciate de publicul local. 

 

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă, alocate din fonduri 

Publice de la bugetul local al orașului pecica,  pentru activități nonprofit de interes general, în 

conformitate cu prevederile legii nr. 350/2005, respectiv ordinului agenției naționale pentru 

sport nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

structurilor sportive și ale asociațiilor de sport pe ramură județene și ale municipiului bucurești, 

încheiate în cursul anului fiscal 2017 

 
Orașul Pecica a organizat pe parcursul anului 2017 un număr de două sesiuni de selecție 

publică a proiectelor în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general, a Ordinului 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 
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proiectelor structurilor sportive și ale asociațiilor de sport pe ramură județene și ale 

municipiului București, din bugetul local al orașului Pecica, a Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Pecica nr.51/30.03.2017 şi a Hotărârii Consiliului Local al orașului Pecica 

nr.112/27.07.2017. 

Programele finanțate,beneficiarii și rezultatele contractelor sunt prezentate în tabelele 

următoare: 

 

Sesiunea a I-a 
 
Domeniul Educaţie-Tineret-Mediu-Cultură – As.şi fundaţii - 59.11 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlu proiect Stare 
proiect 

Suma 
alocată   
  -lei- 

Suma 
decont. 

-lei- 
1 Asociţia 

Kalypsoland 
Educaţie-Dresaj-Demonstraţie canină Finalizat 8.000 8.000 

2 Asoc.Buzavirag 
Pecica 

Păsr.trad.şi 
obic.pop.magh.,promov.multicultural
it.şi asig.unor.mod. de a petrece 
tp.liber în mod org.pt.copii şi  tinerii 
din loc.Pecica 

Finalizat 67.000 62.650 

3 Asoc. Pro Pir 
Kult 

Tinerii duc mai departe tradiţiile și 
obiceiurile 

Finalizat 5.000 5.000 

4 Asociația 
Culturală a 
Minoritaților-
Kisebbsegi 
Hagyomanyorzo 
Egyesulet Pecica 

Pe urmele stămoșilor Finalizat 49.900 47.400 

5 Asoc.Pensionarilo
r din oraşul 
Pecica 

La pas  in Europa Finalizat 36.500 36.500 

6 Asoc.Pensionarilo
r din oraşul 
Pecica 
 

Balul Pensionarilor Finalizat 3.500 3.500 

7 Organiz.Tinerilor 
Maghiari din 
Pecica-M-KIDSZ 

Ziua M-KIDSZ Ediţia a VII-a Finalizat 20.000 17.885 

To- 
tal: 

X X X 189.900 180.935 
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Domeniul Culte –Susţinere culte - 59.12 
 
Nr. 
crt. 

 

Beneficiar Titlu proiect Stare  
proiec

t 

Suma 
alocată      

-lei- 

Sumă 
decont. 

-lei- 
1 Asoc .Soc.Creştină 

Familia Kolping 
Hramul bisericii Romano Catolice Finaliz

at 
17.000 17.000 

2 Biserica Ortodoxă 
Sârbă Turnu 

Construire capelă funerară în 
cimitirul Ortodox Turnu 

Finaliz
at 

20.000 20.000 

3 Biserica Ortod. 
Sârbă 

Turnu(ev.cultural) 

Hramul Bis. Ortod. Sârbe Turnu- 
Naşterea Maicii Domnului 

Finaliz
at 

 2.000 2.000 

4 Paroh.Ortod.Român
ă Pecica II 

Construire scară Vest Finaliz
at 

20.000 20.000 

5 Paroh.Ortod.Român
ă Pecica II(ev.cult.) 

Prăzmuirea Sf. Apostol Andrei Finaliz
at 

2.000 2.000 

6 Paroh.Romano-
Catolică Pecica 

Lucr.de reparaţ.acop.Paroh. 
Romano Cat. Pecica 

Finaliz
at 

20.000 20.000 

7 Bisertica Ortodoxă 
Sârbă Pecica 

Reparaţ şi automatiz.clopotelor 
Bisericii Ort.Săbe Pecica 

Finaliz
at 

10.000 10.000 

8 Bisertica Ortodoxă 
Sârbă Pecica 

Hramul Bis.Ortod. sârbe Pecica- 
Sf.Mare Mucernic Gheorghe 

Finaliz
at 

4.000 4.000 

9 Paroh.Romano-
Cat.Turnu 

Lucr.de rep.a Bisericii Finaliz
at 

11.000 11.000 

10 Paroh.Romano-
Cat.Turnu-
fil.Sederhat 

Rep.Bisericii Rom.-Cat.Sederhat Finaliz
at 

12.000 12.000 

11 Paroh.Reform.Seml
ac-fil.Pecica 

Renov.gr.sanit.de lângă Biserică Finaliz
at 

10.000 10.000 

Tota
l: 

X X X 128.000 128.000 

Cu
m- 

Mul. 
59. 
12 

X X X 128.000 128.000 
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Domeniul acţ.sportive/impl.a progr.sport.de util.publ.As. şi fundaţii – 59.11 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlu proiect Stare 
proiect 

Suma 
alocată 
   -lei- 

Suma  
decont. 

-lei- 
1 Asoc.Sport Baschet 

Club Valbon 
Promov.basch.Pecican prin 
participarea la compet.naţ.şi 
internaţ. 

Finaliz
at 

30.000 8.730 

2 Asoc.Judo Club 
Pecica 

Promovarea sportivilor pecicani şi 
trecerea la sportul de performanţă 

Finaliz
at 

16.500 15.490 

3 Asoc.Club Sportiv 
Progresul Pecica 

Susţinerea activităţii fotbalistice 
din Pecica 

Finaliz
at 

270.000 270.000 
 

4 As.sportivă Club 
Sportiv Speranţa 
Turnu 

Campionat judeţean-liga a-V-a – 
Susţ.activit.fotbalistice 

Finaliz
at 

60.000 60.000 

5 Asoc.Sportivă 
Sahistul Pecica 

Promovarea şahului Finaliz
at 

30.000 30.000 

6 Club Sportiv 
Combat Team 

Dezvoltarea artelor marțiale în 
orașul Pecica 

Finaliz
at 

6.000 4.735 

To-
tal: 

X X X 412.500 388.955 

Cu-
mul. 
59.1
1 

X X X 602.400 569.890 

 
 
Sesiunea a II-a 
 
Domeniul Culte –Susţinere culte - 59.12  
 
Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlu proiect Stare 
proiec

t 

Suma  
alocată  

       -lei- 

Suma 
decont.   

-lei- 
1 Schit Sf. Cuvioasa 

Parascheva 
Lucrări de reparaţii  și construcții a 
anexei pt. depozitarea lemnelor 

Finaliz
at 

5.000 5.000 

2 Biserica 
Penticostală Eben - 
Ezer 

Continuarea lucrărilor pt. clădirea 
anexă 

Finaliz
at 

7.000 7.000 

3 Parohia  Ortodoxă 
Română Pecica I. 
 

Paraclis Cimitir Deheleni Pecica.      
Renovarea Bisericii Ortodoxe 
Române Pecica 

Finaliz
at 

38.000 38.000 

4 Parohia 
Ortod.Română 
Turnu 

Hramul Bisericii Finaliz
at 

500 500 



 
 
 

11 
 

 

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  

  
5 Biserica Baptistă 

Maghiară Pecica 
 

Construcții bazin botez Finaliz
at 

5.000 5.000 

To- 
tal: 

X X X 55.500 55.500 

Cu- 
mul. 
59.1

2 

X X X 55.500 55.500 

 
 
Domeniul social – As. şi fundaţii – 59.11 
 
Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlu proiect Stare 
proiect 

Suma 
aprobata 

 -lei- 

Suma 
decont. 

-lei- 
1 Asoc. Humanitas 

Pecica 
Cu credinţă împreună Finalizat 5.000 5.000 

Total 
Cum

ul. 
59.11 

X X X 5.000 5.000 

Total 
an 

59.11 

X X X 607.400 574.890 

Total 
an 

59.12 

X X X 183.500 183.500 

TOT. 
CUM

. 
2017 

X X X 790.900 758.390 
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SERVICII SOCIALE 

 

Serviciul Public de Asistenţă Socială al orasului Pecica , functioneaza  în conformitate cu   

art. 113 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 

2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public 

de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul Public de Asistenţă Socială al oraşului Pecica, a fost infiinţat conform Hotărârii 

nr.47/24.03.2005. Este acreditat conform CERTIFICATULUI DE ACREDITARE seria AF 

nr.000870, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoane Vârstnice. 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE IN DOMENIUL PROTECTIEI SOCIALE 

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

serviciului 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; 



 
 
 

13 
 

 

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  

  
 Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la 

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

complementare care intervin în sprijinul copilului şi al familiei sale; 

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

precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate; 

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

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

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

de identificare a riscurilor.  

 Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea cazurilor intrate 

în atenţia SPAS daca este cazul. 

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

atribuţiilor ce le revin, s-au efectuat în anul 2017 anchete, adrese, rapoarte , referate, planuri de 

intervenţie, ş.a., după cum urmează:   

Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – decembrie 2017 
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minim garantat funcţionează în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială  având ca obiect 

 

 

Tipul de anchetă socială 

nr. de anchete 

sociale în 

intervalul ian. – 

dec. 2017 

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală 35 

 Anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea măsurii 

de plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau alte persoane 

28 

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

plasament  la centre rezidenţiale  

13 

Monitorizare minore gravide 5 

Anchete sociale pentru copii în plassamente la rude in alte judete 7 

Anchete psiho - sociale pentru stabilirea incredintarii minorilor in  urma divortului  40 

 Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară  15 

  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu”/burse scolare 4 

Ajutor pentru rechizite 2 

Anchete sociale pentru instituirea tutelei 8 

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) 

- 

Verificari in teren la domiciliul copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în străinătate, 

solicitare liste cu copii de la scoli si gradinite, situatii centralizatoare transmise catre 

DGASPC , monitorizare periodica, identificare riscuri si intomiri de fise de 

observatie după caz.  

33 

Copii reprezentati la solicitarea organelor de politie - 

Eliberare rovignetă 13 

Audienţe primar 5 

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

OPA, DGASPC) 

10 

Rapoarte de monitorizare diverse  73 

Rapoarte către DGASPC ARAD ( fişe trimestriale şi lunare) 18 
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principal de activitate: protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor 

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

încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.  

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

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

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale – activitatea compartimentului presupune în 

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

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

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

generat vulnerabilitatea si nevoia sociala. 

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

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

dosarelor privind incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi. 

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

alocatiei de stat, alocatiei pentru sustinerea familiei. 

- Acordarea tichetelor sociale reprezentând stimuluente educaţionale pentru grădiniţă. 

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

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

Pentru atingerea obiectivelor propuse si respectarea atributiilor personalului din cadrul  

Serviciului Public de Asistenta Sociala  in conformitate cu legislatia aparuta, pe parcursul 

anului 2017, s-au efectuat  în teren  anchete sociale pentru diferite motive ale solicitanţilor cum 

ar fi: 

- cereri nou înregistrate -11 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii 416/2001-11 anchete 

- au fost reevaluate conform legii un nr. de 77 cereri pe parcursul anului 2017 

-     s-a efectuat un nr. de 148 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 
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6 luni şi  reevaluarea dosarului o dată la 2 luni sau ori de câte ori apare o modificare; 

               -   s-au verificat  prezentarea lunară a  unui nr. de 45 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 7 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,  anchetelor 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 2017, s-a 

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

titularului de ajutor social conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare pentru un nr. de 28 de 

persoane 

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

ajutorului social. 

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

social, după caz; 

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

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

 

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

propuse. 

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

de interes local pentru repartizarea orelor de munca. 

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

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

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

instituţiile de competenţă, acolo unde este cazul. 
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PRESTATII ACORDATE IN  ANUL 2017 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 

nr.beneficiari IN PLATA 

1. Ajutor social 77 dosare 

2. Ajutor lemne – beneficiari  

ajutor social 

77 dosare 

3. Ajutor înmormântare  3 beneficiari 

4. Ajutor urgenţă  5 dosare 

5. O.U.G. 70/2011 (lemne) 28 dosare 

 

  Alte activităţi, survenite  ca urmare a unor situaţii deosebite. 

              Tichete sociale pentru gradinita s-au acordat in cursul anului 2017 un nr. 1 tichet . 

                     Au fost monitorizate  în cursul anului 17 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 2017 

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,  
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-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, 

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

frecventeza scoala. 

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

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

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

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

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI 

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

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

             

STATISTICA DOSARELOR 

Alocatie familială  pentru sustinerea familiei 

Nr.crt Alocaţie pentru sustinerea 

familiei 

Anul 2017 

1 Dosare active 23 

2 Inregistrate in anul 2017 10 

3 Incetate pe parcursul anului  14 

4 Anchete sociale 46 

5 Cereri reevaluari 2 

 

Alocaţia de stat pentru copii 

Nr.crt Alocaţie  de stat pentru copii Anul 2017 

1 Dosare  122 

2 respinse 0 

3 Cereri 

modificari/titular/card/schimbare 

15 
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adresa etc 

 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului pina la 2 ani 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Anul 2017 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 104 

ANCHETE EFECTUATE 14 

 

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

drepturi a alocaţiei pentru sustinerea familiei –30. 

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

Total situaţii centralizatoare întocmite privind alocatiile de stat -12. 

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

de pâna la 2 ani respectiv; 3 ani pina la  -7 ani . 

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. 
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- monitorizarea familiilor beneficiare de alocaţie pentru sustinerea familiei asupra situaţiei 

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

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

acordare a acestei forme de protecţie socială. 

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

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

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

de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului. 

 

OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI PERSOANE VÂRSTNICE  

ŞI CU HANDICAP 

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

generat vulnerabilitate şi nevoie socială. 

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

medico-sociala  din judeţul Arad. 

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

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

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

grav, 

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

grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

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

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

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

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

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

şi redactarea răspunsurilor către petent. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017:  

      - efectuarea unui număr de 160 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la 

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

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

conform legislaţiei în vigoare; 

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

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

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

    - efectuarea unui număr de 13 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 2017 au fost angajati: 

               - 19  asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  

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

angajaţi cu contract de muncă. 
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                 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 2017 situaţia se 

prezintă astfel: 

- asistenti personali 

LUNA Nr. asistenti personali 

ianuarie 62 

februarie 61 

martie 64 

aprilie 65 

mai  65 

iunie 65 

Iulie 66 

august 65 

septembrie 67 

octombrie 66 

noiembrie 65 

decembrie 64 

 

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

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

categorie profesională. 

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

de 55 cazuri si 9 cazuri de minori. 

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

corelat cu lipsa  centrelor de tip respiro. 

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

Centre de tip respiro, ci doar in judet, s-a aplicat alternativa legală stabilită prin prevederile 

art.37, alin.3 din Legea 448/2006, republicată, de a acorda persoanei cu handicap grav o 

indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din 

unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 
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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 2017 

situaţia, se prezintă astfel: 

Luna Numar persoane cu 

handicap grav ai caror 

asistenti personali au 

beneficiat de concediu de 

odihna  

Ianuarie-decembrie -40 

 

NUMĂRUL DE CONTROALE EFECTUATE ŞI PROBLEMELE SESIZATE 

                    

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

autoritatea locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţii 

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 SPAS 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. 



 
 
 

25 
 

 

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  

  
  Personalul din cadrul SPAS au insoţit inspectorii de la DGASPC Arad la domiciliul 

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

în vederea încadrarii in grad de handicap. 

                    Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

- Indemnizaţiile lunare pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

aceasta formă de protecţie în locul asistentului persona sunt in numar de  28 de 

dosare în plată. 

Menţionăm că în  anul trecut s-au înregistrat  

- 4 indemnizatii de insotitor ai persoanelor cu handicap grav  

-  au  incetat 2 dosare de  indemnizatii 

 

INDEMNIZATII DE INSOTITOR 
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În anul 2017 au fost intocmite dosare pentru eliberarea a 13 roviniete pentru persoanele 

cu handicap grav. S-au eliberat un nr. de 23 tichete de parcare pentru persoanele cu handicap 

grav. 

În vederea expertizării şi încadrării  persoanelor adulte cât si a minorilor din oraşul 

Pecica, aflate  într-un grad de handicap grav cu asistent personal, în cursul  anului trecut s-au 

efectuat  anchete sociale si totodată li s-au intocmit dosarele in vederea examinării si 

reincadrarii in grad de handicap precum si de acordarea drepturilor ce le  revin in urma 

incadrarii in grad de handicap. Intocmirea dosarelor asistentilor personali in vederea obtineri 

avizului favorabil pentru angajare. 

Concluzionând, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat persoanele cu 

handicap grav din partea asistenţilor personali au fost de bună calitate, fiind realizate cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată coroborate cu Codul Muncii. 

 

Prin implementarea programului operational POADnu s-au acordat ajutorarea persoanelor 

defavorizate. 

Datele care au fost prezentate demonstrează că în anul 2017 activitatea SPAS Pecica din 

subordinea Consiliului Local Pecica a contribuit la atingerea obiectivelor.                                                             

LUNA Nr. indemnizatii 

ianuarie 26 

februarie 26 

martie 26 

aprilie 24 

mai 25 

iunie 25 

Iulie 25 

august 26 

septembrie 26 

octombrie 27 

noiembrie 27 

decembrie 28 
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ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

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

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

ansamblu asupra modului de viață al localnicilor. 

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

organizate atât primăvara (în perioada 27 martie – 21 aprilie), cât și toamna (16 octombrie - 17 

noiembrie). 

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

vegetale, respectiv a frunzelor toamna s-a realizat cu 2 tractoare și 8 oameni, după programul 

anunțat în prealabil. Cantitatea adunată este tot mai mare în fiecare an, semn că pecicanii și 

locuitorii satelor aparținătoare apreciază acțiunea și se preocupă de îngrijirea spațiilor verzi din 

gospodăria proprie, dar și a celor de pe domeniul public. 

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

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

ilegal deșeuri. 

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

toaletați pomii, iarba fiind întreținută în permanență. 

 

COLECTAREA DEŞEURILOR ELECTROCASNICE (DEEE) 

 

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

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

predea deşeurile electrice şi electronice (DEEE) în vederea reciclării. 

În decursul anului 2017 a fost organizată o acţiune de colectare, în data de 18 martie, ocazie 

cu care locuitorii din Pecica, Turnu și Sederhat au scăpat de șase tone de deșeuri electrice și 

electronice. 

Toți cei care au predat deșeuri electrice și electronice au participat la tombola organizată 

luni, 20 martie, în prezența reprezentantului RoRec și a Primăriei, în persoana doamnei Mariana 

Luculescu, șef Serviciu Protecția Mediului. Extragerea premiilor a fost făcută chiar de către 

pecicanii prezenți. 
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Norocoșii au câștigat cafetiere, mixere, fiare de călcat, fierăstraie verticale și mașini de 

găurit, pe care le-au și ridicat în scurt timp, în baza talonului de tombolă și a actului de identitate. 

                                                             

 

SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor în această perioadă, Poliția 

Locală Pecica nostru a fost angrenată în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii si liniştii publice, 

prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia oraşului, combaterea comerţului 

ilicit din piaţa agroalimentară, combaterea  cerşetorie, opririi şi staţionării TIR-urilor in zona Juncanu, 

Iril şi drumul Peregului, asigurarea protecţiei funcţionarilor din primărie, asigurarea bunei desfăşurări 

a evenimentelor sportive, cultural – artistice, bisericeşti . 

O parte din acţiuni  şi la asigurarea evenimentelor cultural – artistice, sportive şi bisericeşti au fost 

desfăşurate în colaborare cu Grupa de Jandarmi Pecica şi Poliţia Oraş Pecica conform protocoalelor de 

cooperare. 

Activităţii desfăşurate de politiștii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Pecica în anul 2016 

  

CAPITOLUL  I  –  CONSIDERAŢII  GENERALE 

Poliţia Locală Pecica şi-a început activitatea în anul 2011, prin reorganizarea Poliției 

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

Pecica nr. 22/2011, 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 municipiului Arad. 

Drept urmare, Poliţia Locală Pecica - Serviciu Public de interes local fără personalitate 

juridică - a preluat atribuții din domeniul disciplinei în construcţii şi protecției mediului, în 

vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege.  

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

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

directa îndrumare şi coordonare a Primarului Orașului Pecica, ANTAL PETRU, conducerea 

executivă fiind asigurată, de la data de 23 februarie 2016 de către VALER MĂRGINEAN – șef 

Serviciu, șeful Poliției locale. 
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CAPITOLUL  II  –  CADRUL  LEGISLATIV 

 Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale; 

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

Locale; 

 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; 

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

convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice, republicată; 

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

comerciale ilicite, republicată; 

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

republicată; 

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

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

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

 O.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. 16/1996 - a Arhivelor Naţionale; 

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

 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 circulație a acestor date, actualizată; 

 O.G. nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată; 

 O.U.G. nr. 55/2002 - privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, 

actualizată; 

 O.U.G. nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, actualizată; 

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

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

privind mediul de viață al populației; 

 H.C.L. nr. 61/2013 - privind gospodărirea orașului Pecica; 

 H.C.L. nr. 77/07.07.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a actelor de comerț în locurile publice amenajate din orașul Pecica și 

satele aparținătoare; 

 H.C.L. nr. 35/31.03.2016 - privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a Platformei de depozitare a gunoiului de grajd și a resturilor vegetale; 

 H.C.L. nr. 20/25.02.2014 – privind privind modificarea HCL 153/2009 

(Regulamentul de urbanism); 

 H.C.L. nr. 153/25.02.2010 – privind aprobarea Regulamentului pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza localității Pecica care nu se 

supun înmatriculării; 

 H.C.L. nr. 36/20.03.2014 – privind completarea Regulamentului de urbanism. 

 

CAPITOLUL III –  STRUCTURA  OGANIZATORICĂ  ȘI  DE PERSONAL 

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

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

instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 
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În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează, în baza protocoalelor 

încheiate, cu Poliţia Română şi 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 se desfăşoară 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. 22 din 17.02.2011 privind înființarea 

Serviciului Poliția Locală pecica.  

Nivelul de organizare, structura şi categoriile de personal se stabilesc anual de Consiliul 

Local al Municipiului Arad, conform legii.  

Personalul Poliţiei Locale Pecica se compune exclusiv din funcţionari publici cărora li 

se aplică, în domeniul raporturilor de muncă, reglementările prevăzute în Legea 188-Statutul 

funcţionarilor publici. 

Potrivit Statului de funcții și Organigramei, Serviciul Poliția Locală Pecica are 

următoarea structură organizatorică: 

1. COMPARTIMENTUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ2 

2. COMPARTIMENTUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE  

3. COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ 

STRADAL  

4. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI  

Toți funcționarii publici – polițiști locali din cadrul Compartimentelor Serviciului 

Poliția Locală Pecica își desfășoară activitatea sub directa coordonare a Șefului de Serviciu – 

șeful Poliției locale, în subordinea căruia se află nemijlocit. 

 

CAPITOLUL IV – BILANȚUL ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017 

În cursul anului 2017, la nivelul Poliției Locale Pecica au fost întocmite 437 procese-

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor (ceea ce reprezintă o creștere cu 172 

% față de anul 2016, când au fost întocmite 254 de procese-verbale și 260% față de anul 2015 

- 168 de procese verbale), în valoare totală de 146.715 lei, (cu 223,9 % mai mult decât în anul 

2016 când valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 65.500 lei, respectiv cu 553,6% față 

de anul 2015 - 26.500 lei), după cum urmează:  

- pentru folosire de cuvinte sau expresii jignitoare, nesupravegherea minorilor, 

atragerea de persoane pentru favoruri sexuale, lăsarea animalelor în libertate (câini, 
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cai), provocare de scandal în public, tulburarea liniștii publice, refuz de legitimare, 

apelarea repetată la mila publicului (cerșetorie) au fost întocmite 33 procese 

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

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

- pentru lăsarea în liberate a animalelor, neîntreținerea trotuarelor din dreptul 

imobilelor, depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții, depozitarea 

resturilor vegetale pe domeniul public, abandonarea pe domeniul public a 

autovehiculelor sau rulotelor, neîntreținerea spațiului verde din dreptul imobilelor, 

neîntreținerea șanțurilor din dreptul imobilelor, circulația cu mopede și căruțe 

neînregistrate, au fost întocmite 276 procese verbale la H.C.L. nr. 61/2013 privind 

gospodărirea orașului Pecica; 

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

a ambroziei și pentru neîntreținerea terenurilor, au fost întocmite 38 de procese 

verbale la O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecția mediului, Legea nr. 211/2011 - 

privind regimul deşeurilor și  Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; cea mai mare amendă a 

fost în valoare de 25.000 de lei, aplicată unei persoane juridice pentru neîntreținerea 

terenului pe care îl are în proprietate. 

- pentru parcare pe locuri destinate persoanelor cu handicap s-au întocmit 24 procese 

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

persoanelor cu handicap; 

- pentru ridicarea unor construcții fără autorizație de construire, neefectuarea la 

termen a recepției construcțiilor finalizate, neîmprejmuirea terenurilor sau curților și 

neîntreținerea imobilelor (fațadelor) s-au întocmit 21 procese verbale, la Legea nr. 

50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- pentru nerespectarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice 

(oprirea, staționarea în locuri nepermise sau parcarea autotrenurilor (TIR) pe străzile 

orașului Pecica, respectiv pentru încălcarea legislației privitoare la circulația 

bicicliștilor (nepurtarea vestei reflectorizante pe timpul nopții) s-au aplicat 20 de 

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

- au mai fost aplicate amenzi pentru nerespectarea mormelor legale privind 

desfășurarea comerțului în piețe (neachitarea taxei la locul de vânzare), nemontarea 
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burlanelor (jgheaburilor) de scurgere a apei pluviale lipit de peretele exterior al 

imobilului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea comerțului 

stradal, pentru montarea de ornamente sau diferite simboluri pe acoperișul 

imobilelor sau pe garduri ori fațade, s-au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale 

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

comerciale ilicite, H.C.L. nr. 77/2016 - privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a actelor de comerț în locurile publice amenajate din orașul 

Pecica și satele aparținătoare,  H.C.L. nr. 20/2014 și H.C.L. nr. 36/20.03.2014 – 

privind completarea Regulamentului de urbanism. 

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

acţiuni şi controale privind: 

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

unor fapte antisociale ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 

 Combaterea actelor de disconfort civic, în scopul revigorării sentimentului de 

siguranţă al cetăţenilor; 

 Păstrarea integrităţii materialelor urbane și a spațiilor verzi; 

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

măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale în zonele Juncanu, 

IRIL, Cocota, Rovine, Detroit, Alveg și centru și în satele aparținătoare, Turnu, Sederhat și 

Bodrogul Vechi. 

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

sportive cu public numeros. Astfel de evenimente au fost sărbătorile legale ale oraşului Pecica 

şi a satelor aparţinătoare, religioase , dar am organizat şi executat acţiuni şi masuri de ordine la 

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

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

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

Jandarmi Pecica . 

În decursul anului 2017 au fost rezolvate peste 238 de reclamaţii de la cetăţenii 

Oraşului Pecica și a satelor aparţinătoare, reclamaţii scrise sau prin intermediul telefonului de 

serviciu, după cum urmează : 
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-  reclamaţii între vecini care se referă la probleme minore cum ar fi: gardurile 

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

nesupravegheate provocând pagube, şanţuri înfundate, distrugeri de  geamuri, 

burlane, pubele răsturnate şi sparte, bănci din parcuri, ruperea pomilor ornamentali 

plantaţi pe domeniul public. O parte a problemelor au fost rezolvate în sensul că au 

fost identificaţi și sancționați făptuitorii iar bunurile distruse au fost readuse la 

forma iniţială. 

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

conturbarea liniştii publice, unde cei implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional 

conform L. 61/1991 R.  

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

din blocuri cărora le-am acordat asistență în vederea înființării asociaţiilor de 

locatari/proprietari (bloc G4, cu 48 de proprietari). 

În cursul anului 2017 a fost inițiată activitatea de însoțire a transportului de valori 

(bani), la și de la Casieria Primăriei Pecica, respectiv Trezoreria Arad. Această activitate s-a 

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

cu aprobarea Primarului Orașului Pecica.  

 CAPITOLUL V - STAREA DISCIPLINARĂ 

              În anul 2017 nu au fost înregistrate acte de indisciplină astfel că nu au fost cazuri de 

cercetare disciplinară a vreunui polițist local.  

 

 

 

STAREA CIVILĂ 

 

I – Sinteza principalelor activităţi pe linie de stare civilă  

1. Registrul general de intrări - ieşiri Starea civilă :  1322 solicitări 

 

2. Registrul de stare civilă :  

a. acte de naştere :  53 

b. acte de căsătorie :  96 

c. acte de deces :  134 
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3. Registrul de evidenţă pentru certificate si extrase multilingve eliberate : 

a. certificate de naştere :     201 

b. certificate de căsătorie:  179 

c. certificate de deces :        237 

d. extrase multilingve act naştere : 23 

e. extrase multilingve act deces : 5 

f. extrase multilingve act casatorie : 21 

 

4. Registrul de evidenţă privind certificatele de divorţ : 

a. certificate de divorţ – 8 

 

5. Registrul de evidenţă a livretelor de familie eliberate : 

a. Livrete de familie eliberate – 100  

b. Livrete de familie completate – 59  

 

6. Registrul  privind CNP – uri  precalculate : 

a. CNP – uri acordate/alocate – 53 

 

7. Registrul menţiuni la actele de stare civilă : 711 

 

 

II – Alte activităţi pe linie de stare civilă :  

1. Solicitări privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui : 3 

2. Solicitări privind rectificarea actelor de stare civilă : 9 

3. Solicitări privind recunoaşterea paternităţii : 5 

4. Acţiuni în instanţă privind declararea morţii : 2 

5. Acţiuni în instanţă privind înregistrarea tardivă a naşterii : 1 

6. Căsătorii mixte încheiate/oficiate : 3 

7. Căsătorii mixte desfăcute prin divorţ, anulate sau care au încetat prin deces soţ: 

2 
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8. Solicitări privind adeverinţa de celibat, în vederea încheierii căsătoriei în 

străinătate : 17 

9. Solicitări anexe – extrase acte stare civilă /succesiune,radiere uzufruct, arbore 

genealogic, etc. :   288 

 

10. Comunicări către SPCLEP Pecica, în vederea actualizării RNEP /naşteri, 

căsătorii, decese, divorţuri, schimbare nume,  etc. /338 

 

11. Comunicări privind regimul matrimonial – RNNRM București; 118 

 

12. Întocmirea şi comunicarea buletinelor statistice privind acte şi fapte de stare 

civilă la IJS Arad – 291 buletine statistice; 

 

13. Situaţii lunare către Direcţia Judeţeană de prestaţii sociale ARAD, privind 

monitorizarea deceselor şi/sau schimbărilor intervenite în rândul copiilor 

minori/beneficiari alocații de stat - 12 

  

14. Activitatea de punere în legalitate a cetăţenilor români de etnie rromă : 

- 48 – familii au fost puse în legalitate cu acte de stare civilă; 

- Peste 100 familii au fost consiliate în vederea punerii în legalitate cu acte şi 

fapte de stare civilă; 

 

15. Întocmirea şi în format electronic a tuturor actelor de stare civilă, pentru a forma 

o bază de date, privind înregistrările de stare civilă pentru acte curente – 283 

acte, iar pentru acte aflate in arhiva proprie înainte de 200, peste 300 acte. 

 

III – Alte atribuţii delegate : 

1. Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale  

Au fost întocmite şi înregistrate 138 sesizări pentru deschiderea procedurii 

succesorale /anexa 24/ . 

2. Registrul Electoral – Autoritatea Electorală Permanentă 
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Au fost efectuate actualizările listelor electorale permanente, aflate la UAT Oraş 

Pecica pe suport de hârtie,  prin operarea deceselor înregistrate şi a comunicărilor 

primite, operarea modificărilor intervenite cu privire la persoanele care şi-au pierdut 

drepturile electorale, persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română, etc.  operarea 

actualizărilor în Registrul electoral şi comunicarea actualizărilor în temenele stabilite de 

legi speciale. 

Au fost monitorizate si tipărite listele electorale – alegeri locale si parlamentare 

Au fost îndeplinite şi alte atribuţii, prevăzute în fişa postului, care au stat la baza 

elaborării procedurilor scrise, şi nu numai, pentru ca orice acţiune şi/sau eveniment 

semnificativ, din cadrul activităţii să obţină creşterea calităţii actului de administraţie 

publică prin oferirea de servicii publice de calitate la nivelul compartimentului de Stare 

civilă, din cadrul UAT Oraş Pecica. 

 

Vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia acordată! 

 

PETRU ANTAL 

Primarul Oraşului Pecica 
 

 


