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RAPORTUL DE ACTIVITATE  

AL VICEPRIMARULUI ORAŞULUI PECICA 
PE ANUL 2017 

 
În calitate de viceprimar al oraşului Pecica şi al satelor aparţinătoare Turnu, Sederhat şi 

Bodrogu Vechi, am urmărit şi coordonat, cu atenţie, demararea, supravegherea şi finalizarea 

cu succes a lucrărilor care ţin de domeniile de activitate care îmi sunt arondate, în 

conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice 

înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica. Acestea sunt Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, Protecţia Mediului şi Compartimentul Edilitar-Gospodăresc, 

Casa de Cultură şi Biblioteca Orăşenească, Bazele Sportive şi Transportul, inclusiv cel şcolar. 

Am convingerea că toţi factorii de decizie din administraţia publică locală, precum şi şefii de 

serviciu şi angajaţii şi-au îndepinit îndatoririle cu conştiinciozitate, contribuind astfel la bunul 

mers al oraşului, în folosul comunităţii locale. 

În anul 2017 am finalizat cu succes investiţii importante mai ales în ceea ce priveşte 

principala preocupare a cetăţenilor din Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi: 

infrastructura locală, un domeniu în care depunem eforturi pentru a reduce din decalajul pe 

care îl avem faţă de celelalte oraşe din judeţul Arad, care au dobânbit acest statut cu mai 

multe decenii înaintea noastră. 

 
I. ÎNTREŢINEREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 
În anul 2017 am pus mare accent pe întreţinerea şi modernizarea străzilor din oraşul Pecica şi 

din satele aparţinătoare, pentru a le aduce la standardele unui oraş. 

Principala investiţie s-a referit la modernizarea  modernizarea străzii 222, cunoscută şi ca 

Drumului Bătăniei. Am asfaltat strada până la calea ferată de la ieşirea din oraş, am amenajat 

şanţuri de curgere a apei pluviale, dar şi podeţe în faţa fiecărei gospodării.  

Ca o continuare a investiţiei, în anii următori dorim să legăm strada prin construirea unui nou 

drum de centură, de drumul județean care merge spre Peregul Mic, drumul județean spre 

Turnu și drumul agricol spre Bătania.  
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Am întreţinut în permanenţă străzile prin nivelarea şi apoi pietruirea lor, fiind împrăştiat în 

total peste 5 000 de tone de criblură.  

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, a 

continuat prin întocmirea documentaţiei necesare. Investiţia foarte importantă 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. 

Am continuat şi 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. 

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

pentru călători, fluidizând astfel traficul. 

În satul aparținător Sederhat am betonat 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. 

  
II. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SPAŢII VERZI 

 
Un oraş este caracterizat nu doar prin nivelul de dezvoltare al infrastructurii, dar şi prin 

aspectul domeniului public şi al spaţiilor verzi. Curăţenia şi ordinea sunt primele lucruri pe 

care le observă o persoană care vizitează oraşul Pecica, ceea ce ne face mândri.  

Alături de eforturile depuse de administraţia locală pentru a oferi o imagine de ansamblu 

atractivă şi frumoasă, ne bucurăm de sprijinul majorităţii localnicilor, care se îngrijesc de 

spaţiul verde din faţa casei: taie iarba, plantează şi întreţin arbori ornamentali şi păstrează 

curăţenia. 

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. 
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Pe lângă aceasta, am intervenit, în mod regulat, pentru a aduna gunoaielor de pe domeniul 

public, în special în zona de agrement de pe malului râului Mureș. 

Am intervenit în zona centrală a orașului și pe străzile principale, unde au fost văruiți și 

toaletați pomii, iarba fiind întreținută în permanență. 

De ani de zile avem o colaborare foarte bună cu Asociaţia Română pentru Reciclare (RoRec) şi 

de două ori pe an (primăvara şi toamna) se colectează deşeurile electrice şi electronice (DEEE) 

de la cetăţeni în vederea reciclării, cantitatea medie fiind de 6 tone. 

Toți cei care predau DEEE participă la tombola cu premii constând în electorcasnice. 

 
III.  CULTURĂ, SPORT ŞI VIAŢĂ PUBLICĂ  

 

Viaţa culturală din oraşul Pecica este demnă de invidiat de orice localitate a judeţului. 

Numărul mare, de peste o sută, de evenimente finanţate din bugetul local arată preocuparea 

administraţiei locale faţă de acest capitol, pe care îl considerăm foarte important. 

Sprijinim asociaţiile şi ONG-urile din oraş care contribuie la o viaţă socială cât mai activă. 

Sportul este vital pentru mod de viaţă sănătos, motiv pentru care am încurajat toate 

iniţiativele în acest sens, în Pecica funcţionând cluburi de fotbal, baschet, karate, kung fu, 

judo, şah, ciclism. 

În cursul anului 2017 am investit în baza sportivă din Pădurice prin amenajarea de alei pavate 

în jurul tribunelor care au fost, la rândul lor, recondiționate. 

Dispunem de mai multe baze sportive, utilizate pe tot parcusul anului de cercurile sportive, 

precum şi de pecicanii care vor să facă mişcare.  

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

mai bune pentru cei care practică sport aici. 

 

 

Viceprimarul oraşului Pecica, 

Miodrag STANOIOV 

 


