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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Stimate doamne, stimaţi domni 

Anul 2020 a fost unul complet ieșit din comun, așa cum nici nu ne puteam imagina cu un 

an în urmă, atunci când pregăteam bugetul orașului Pecica, lista de investiții și proiectele pe care 

doream să le ducem la bun sfârșit. 

Pericolul reprezentat de virusul SARS-CoV-2 ni s-a părut unul infim, atunci când am văzut 

la știri primele îmbolnăviri apărute în China, dar cazurile s-au înmulțit și au apărut tot mai 

aproape de noi. 

În luna aprilie 2020 s-au raportat primele îmbolnăviri și în orașul Pecica. Virusul a apărut 

la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială, care funcționa la acea vreme deja în circuit închis. Un 

număr de 14 persoane, bolnavi și angajați deopotrivă, s-au infectat cu noul coronavirus. 

Administrația locală a înțeles repede importanța problemei și am informat, aproape zilnic, 

locuitorii orașului Pecica și ai satelor aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi despre 

evoluția numărului de cazuri.  

În paralel, am intervenit pentru a reduce la minim pericolul răspândirii COVID-19 pe raza 

unității administrativ-teritoriale. Pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, Primăria 

Orașului Pecica a început încă din data de 1 aprilie dezinfecția stațiilor de autobuz și a locurilor 

intens circulate din localitate. Pe lângă aceasta, angajații au intervenit periodic și la corturile din 

cadrul pieței agroalimentare, precum și pentru dezinfecția ghenelor de gunoi ale blocurilor din 

Pecica. 

Măsurile luate, la nivel de județ, pentru a opri răspândirea noului coronavirus s-au aplicat 

și în orașul Pecica: platoul pieței, acolo unde se comercializează cu preponderență produse 

second-hand, a fost închis, magazinele non-stop au început să funcționeze cu program redus .  

Solidaritatea în vremuri grele s-a manifestat și în comunitatea pecicană: am ajutat 

persoanele în vârstă, care locuiesc singure sau nu au aparținători, în aprovizionarea de zi cu zi. 

Antreprenorii locali au sărit, de asemenea, în ajutorul pecicanilor: omul de afaceri Giancarlo 

Civita a făcut un gest exemplar și a oferit un număr de 250 de măști de protecție administrației 

publice locale, iar în luna septembrie, proprietarul fabricii de confecții News Story Fashion, 
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același Giancarlo Civita, a predat 4 000 de măști de bumbac reutilizabile, dedicate elevilor și 

cadrelor didactice. 

Magazinul Calla din centrul orașului a donat produse de igienă personală din care Direcția 

de Asistență Socială a Primăriei Orașului Pecica a pregătit 16 pachete pe care le-a distribuit unor 

familii nevoiașe.  

Polach Logistics & Transport a achiziționat un număr de 870 de combinezoane de 

protecție, în valoare de 13 000 de lei, pe care le-a donat Spitalului Județean Arad, în sprijinul 

personalului medical aflat în prima linie a luptei cu coronavirus. 

 Evoluția incidenței cazurilor de COVID-19 per mia de locuitori a cunoscut mai multe 

fluctuații pe durata ultimelor 12 luni, vârful fiind în lunile de iarnă, în special în decembrie și 

februarie. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Arad, din luna iulie 2020 și până la 

începutul lunii martie 2021, în orașul Pecica s-au înregistrat peste 410 cazuri de infectare cu noul 

coronavirus. 

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, lucrările la proiectul de modernizare a 

străzilor din zona 100 au fost suspendate, lucrările fiind reluate în toamnă, de o nouă societate. 

Aproape toate evenimentele culturale au trebuie anulate, singura manifestare la care am 

ținut neapărat să aibă loc, respectând regulile de prevenire a răspândirii coronavirusului, a fost 

Praznicul de Pită Nouă, cea mai veche și mai mare manifestare culturală locală. Am decis să 

sărbătorim, chiar dacă în cadru mai restrâns, rodul hărniciei pecicanilor: sfințirea pâinii noi, cu 

evenimente culturale și ședința festivă a Consiliului Local Pecica. 

Chiar și în acest context dificil, Primăria Orașului Pecica a reușit să funcționeze cu program 

normal, deservind cetățenii și rezolvând în același mod prompt problemele pecicanilor, 

tornenilor, sederhătenilor și bodroganilor. 

Alegerile locale au fost organizate fără probleme și mă bucur că putem lucra împreună, în 

continuare, cu viceprimarul Miodrag Stanoiov, dar și cu un Consiliu Local nou, cu membri 

reprezentând diverse domenii și categorii de vârstă.  

Am căutat, în permanență, noi surse de finanțare pentru dezvoltarea orașului, am scris 

proiecte și le-am depus, unele fiind în faza de evaluare deja.  

Consider că am depășit cu bine un an extrem de dificil și am speranța că în 2021 vom 

putea recupera timpul pierdut și vom putea reveni la normalitate! 
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În paginile acestui raport găsiţi o sinteză a muncii depuse de către echipa administrativă a 

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

asupra stării economice, sociale și de mediu a orașului Pecica!  

 

 

INVESTIŢII ŞI DEZVOLTAREA ORAŞULUI 

 

 Chiar dacă pandemia a sistat lucrările din cadrul proiectului „Modernizare străzi în oraşul 

Pecica, judeţul Arad”, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, consider că noul 

constructor a făcut o treabă bună și a recuperat din întârziere, în măsura în care timpul, dotările 

tehnice și vremea au făcut posibile acest lucru. 

 Proiectul cuprinde majoritatea străzilor din zona 100 a oraşului, cu o lungime totală de 

11,269 de kilometri, străzi care asigură legătura între zona centrală şi Drumul Naţional 7, alte 

două străzi intens circulate şi una de legătură, în zona centrală. Având în vedere amploarea 

lucrărilor, acestea au fost împărțite, inițial, în trei etape: străzile 104, 107, 110, 109, 422 şi 123; 

străzile 101, 102, 105, 119, 116, 3, 112, 113 şi 314 parțial, respectiv străzile 103, 106, 115, 122 şi 

124. 

Prima stradă unde s-a aplicat cel de al doilea strat de asfalt a fost 123, de lângă Biserica 

Ortodoxă Română „Sfinții Trei Ierarhi” din centru, după care s-a lucrat pe străzile 422, 109 și 107, 

constructorul lucrând și în weekend.  

Vremea a permis continuarea asfaltărilor pe străzile 110, 104, 101, până la finalul lunii 

noiembrie fiind finalizate și străzile 119 respectiv 116. În luna decembrie, constructorul a lucrat 

pe străzile 101, 103, 106. După drum, s-a trecut la asfaltarea intrărilor din fața porților.  

Pe lângă aplicarea stratului de asfalt vor fi amenajate trotuarele, accesele la case, 

şanţurile şi spaţiile verzi. Pe câteva străzi va fi amenajată și pistă pentru bicicliști, precum și locuri 

de parcare. 

 Drumul județean DJ 709 J, dintre Pecica și Turnu, a fost lărgit și refăcut complet, 

asigurând o legătură mai rapidă și în condiții mult mai bune, între oraș și cel mai mare sat 

aparținător, grație proiectului câștigat de Consiliul Județean Arad.   
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Tot cu sprijinul administrației județene conduse de pecicanul Iustin Cionca, a fost 

modernizat și tronsonul dintre Pecica și Peregu Mic al drumului județean DJ 709 J, utilizat zilnic 

de zeci de elevi și de angajați, care face naveta.   

În ceea ce privește investițiile în viitorul copiilor pecicani, ne bucurăm că am putut 

inaugura și da în folosință noua grădiniță cu program prelungit, de la Muștra, recepția lucrărilor 

de construcție a avut loc în prima zi a lunii septembrie. 

Noua grădiniță cu program prelungit a fost gândită și realizată pentru a corespunde celor mai 

exigente norme: este o clădire modernă, spațioasă și luminoasă, care oferă toate condițiile 

necesare pentru educația preșcolarilor, incluzând o bucătărie modernă și dormitoare. 

Construcția s-a realizat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și a costat 

4,26 milioane de lei.  

Unitatea și-a deschis porțile chiar din anul școlar 2020-2021, la 14 septembrie, fiind transferați în 

noua instituție copii și cadre didactice de la grădinița Iril și de la cea de vizavi de Momac. 

 În luna aprilie a fost recepționată lucrarea de extinderea a clădirii principale a Liceului 

Teoretic „Gheorghe Lazăr” cu un nou corp de clădire cu parter și un etaj, o investiție foarte utilă 

dacă luăm în calcul numărul elevilor care învață aici.  

Construcția a fost ridicată în locul fostei biblioteci și cuprinde o a doua ieșire, necesară din 

punctul de vedere al protecției împotriva incendiilor, precum și mai multe grupuri sanitare. 

Cu această ocazie a fost înlocuită și poarta de acces spre curtea unității de învățământ. 

Investiția a fost realizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și a costat 

1,53 milioane de lei. În paralel, s-au efectuat mai multe lucrări de modernizare și în celelalte aripi 

ale clădirii: s-a intervenit la rețeaua electrică, în sala de sport, iar în subsol s-au montat sisteme 

pentru protejarea împotriva incendiilor. 

 Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului „Construire, extindere, reamenajare clădiri 

existente și curte școală – Școala gimnazială nr. 2, str. 2 nr. 176, oraș Pecica, județ Arad”, finanțat 

prin Programul PNDRL II este avansat.  

Am verificat, de mai multe ori, stadiul lucrărilor de renovare a clădirii principale a unității de 

învățământ aflate în plin centrul orașului, împreună cu proiectantul şi cu reprezentantul 

executantului. Aripa principală a clădirii este aproape finalizată, elevii învață deja în sălile de clasă 
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renovate şi au început lucrările la partea dinspre curte, care include sala de sport şi 

laboratoarele.  

 Cultele religioase din oraș și din satele aparținătoare sunt sprijinite, an de an, pentru a 

putea realiza lucrările de întreținere necesare, dar și proiecte noi.  

Din luna august a început slujirea Sfintelor Taine, Ierurgii și a Sfintei Liturghii în Paraclisul 

cu hramul „Sfintii Apostoli Petru și Pavel “ din incinta Cimitirului Deheleni (din cartierul Cocota), 

ridicat cu sprijinul Consiliului Local Pecica. 

 În curtea Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Trei Ierarhi” din centrul orașului a fost ridicată 

o anexă, tot cu ajutor financiar din partea administrației locale, care cuprinde grupuri sanitare. 

Pecica și-a făcut loc și pe harta turistică a județului Arad, cu Ferma de Bivoli și Centrul de 

Vizitare Turistică. Au fost declarate monumente istorice Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Trei 

Ierarhi” și Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”, pe care dorim să le restaurăm.  

Colaborăm în acest sens cu cele două parohii și am depus deja proiecte pentru a cere finanțare în 

vederea întocmirii proiectelor. 

În vecinătate se construiește parcul de agrement pe o suprafață de aproape 5 hectare, 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 destinat transformării terenurilor neutilizate și 

degradate. Pe lângă cei peste 44 de mii de metri pătrați de spații verzi (cu iarbă, arbuști și arbori 

ornamentali) vor fi amenajate alei pietonale cu bănci, coșuri de gunoi, suporți parcare biciclete, 

panouri de informare, un teren de sport multifuncțional (pentru handbal, baschet sau 

minifotbal), două spații de joacă (unul pentru copiii cu vârsta de până în trei ani, iar celălalt 

pentru cei mai mari) și se vor monta mese de tenis de masă, respectiv de șah. Investiţia are 

valoare de 11,59 milioane lei. 

 Am demarat modernizarea stațiilor de autobuz: s-au amenajat peroane de așteptare 

pentru călători și alveole pentru autobuze, toate urmând să fie refăcute după acest model. 

 Ne putem mândri cu mai multe proiecte câștigate, care vor fi realizate din fonduri 

europene în următorii ani. 

Lucrările din cadrul proiectului „Extindere şi eficientizare iluminat public în orașul Pecica şi 

satele aparținătoare” se derulează etapizat. Au început în satele aparținătoare, după care s-a 

trecut la străzile din orașul Pecica. 
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În cadrul proiectului sunt prevăzute 2080 de corpuri de iluminat noi, cu tehnologie LED, mai 

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

Reţeaua de iluminat public va fi extinsă de la 70,14 la 74,24 de kilometri, ceea ce înseamnă 

montarea a încă aproximativ 100 de stâlpi noi. 

Investiţia în valoare de 6,55 milioane lei vizează reducerea consumului anual de energie finală a 

iluminatului public din oraş cu peste 40%, la finalul implementării proiectului (la 0,279 de GWh). 

  „Sistem de producere si distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în 

Orașul Pecica” este un prim pas în valorificarea resursei care se află în subsolul orașul nostru. 

Vecinii maghiari utilizează de decenii, cu succes, acest tip de resursă. 

Proiectul în valoare de 24,6 milioane de lei prevede exploatarea apei termale, prin două foraje cu 

adâncimea de aproximativ un kilometru: unul lângă Ferma de Bivoli, iar celălalt în parcul din 

centrul orașului.  

De aici va fi adusă apa termală la un număr de 13 clădiri publice din zona centrală: grădinițe, 

școli, sediile primăriei și hala agroalimentară, care vor fi încălzite prin această modalitate. 

Pe lângă economia la facturile de încălzire, avem grijă și de mediul înconjurător, fiind o soluție 

curată și ecologică. După semnarea contractului de finanțare, organizăm procedura de selectare 

a elaboratorului proiectului tehnic și a executantului.  

Dată fiind complexitatea proiectului, acesta va fi realizat în etape: va fi realizată o reţea de 

conducte de aproape 2,5 kilometri prin oraş, pentru a alimenta cu apă termală clădirile publice, 

unde vor fi montate centrale speciale.  

Odată puse bazele exploatării apei termale, vom putea trece la următorul pas: construirea unui 

ștrand termal în Pecica. Avem spațiu suficient în vecinătatea Fermei de Bivoli, o să dispunem de 

infrastructura de exploatare de bază, astfel vechiul vis al pecicanilor va putea deveni realitate! 

 Orașul Pecica va primi 21,5 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a timpului liber de calitate și modernizarea 

infrastructurii urbane. 

În cadrul proiectului finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană vom face mai multe investiții 

foarte utile în oraș. Clădirea fostei școli primare de pe strada 401 (cunoscută ca Școala Zagoni) va 

fi transfromată în centru de tineret. 
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După consolidarea și renovarea completă a clădirii se vor amenaja spații unde tinerii pecicani vor 

putea desfășura diverse activități (tenis de masă, dans, cățărare), urmând să fie amenajate și 

vestiare, precum și alte spații, pentru buna desfășurare a activităților. 

Clădirea va fi dotată cu instalație multimedia și vor putea fi închiriate skateboard-uri și biciclete. 

Tot în cadrul proiectului se va construi un Centru Cultural Tradițional, pe spațiul imobilului din 

dreapta Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”. 

Clădirea modernă va cuprinde un spațiu expozițional și trei ateliere multifuncționale, potrivite 

pentru organizarea de diverse activități (seminare, conferințe, ateliere de creație legate de cusut, 

gătit, creații din nuiele, ateliere de pictură și ceramică, ateliere muzicale, etc.). 

A treia componentă importantă a investiției realizate din fonduri de la Uniunea Europeană va fi 

teatrul de vară care va fi amenajat în vecinătatea stadionului Progresul. 

Acesta va avea o scenă de mari dimensiuni și va putea găzdui 500 de spectatori. 

Un alt obiectiv este reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea educațională a școlii 

primare de pe strada 1 (colț cu strada 236, care duce la Cimitirul Romano-Catolic). 

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

va cuprinde strada 236 (care se va asfalta până la Cimitirul Romano-Catolic), strada 401 – una 

dintre cele mai circulate din Pecica (aici se va lărgi stratul de asfalt pentru a permite circulația pe 

două roți pe ambele sensuri, vor fi amenajate trotuarele, podețele, rigolele de scurgere a apei 

pluviale și spațiile verzi) – și va merge până la teatrul de vară, prin centru, continuând cu o faleză 

nouă pe străzile 327 și 324, pe vechiul dig de la marginea orașului. 

Și în anul 2020 am fost alături de cluburile sportive din oraș, care au funcționat în cadru 

restrâns din cauza pandemiei. Echipa de fotbal a orașului, ACS Progresul Pecica, joacă în Liga a III-

a, astfel că am investit în modernizarea stadionului din Pădurice, fiind refăcute tribunele, prin 

revopsire și montarea de scaune. 

 Tornenii au cerut de mai multă vreme renovarea instituției de cultură, iar administrația 

pecicană a căutat soluții viabile, rezolvarea venind sub forma unui proiect cu fonduri europene, 

depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin Grupul de Acțiune Locală 

„Lunca Mureșului de Jos”.  
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Proiectul își propune consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii cu suprafața de 349 mp a 

Căminului Cultural Turnu și amenajarea curții,  respectiv dotarea astfel încât să asigure condițiile 

necesare desfășurării de activități culturale și artistice.  

Clădirea va dispune de o sală de spectacole cu scenă si dotări adecvate necesare desfășurării de 

diverse evenimente (sonorizare, sistem proiecție, etc.), un atelier de artă, o cameră tehnică, 

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

odihnă, recreere. 

Lucrările sunt în grafic, aspectul exterior se va schimba, întreaga clădire se izolează și va fi dotată 

cu mobilier nou. 

 

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 2020, ca activitate, se referă la un număr de operațiuni astfel: 

Adeverinta de rol  15 
Adresa de infiintare a popririi* 10 
Adresa de sistare a popririi* 21 
Adresa Evidenta Bunuri  628 
Adresa evidenta bunuri restrans  4 
Adresa infiintare proprire PJ  23 
CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 008  2160 
CF - Cerere eliberare certificat fiscal - 012  357 
CF - Certificat fiscal - 011  1084 
CF - Certificat fiscal - 013  212 
CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 011  1035 
CF - Certificat fiscal INSTRAINARE - 013  151 
Confirmarea de primire a debitelor  1586 
Confirmarea de primire a debitelor pentru auto  30 
Decizie de comunicare accesorii  66 
Decizie de comunicare accesorii an anterior  1890 
Decizie de impunere salubritate  0 
Decizie de inchidere dosar urmarire  168 
Decizii de impunere centralizate  6005 
Decizii de inchidere dosar urmarire  1 
Declaratie cladire PF  505 
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Declaratie cladire PJ  15 
Declaratie fiscala auto peste 12 tone  33 
Declaratie fiscala auto sub 12 tone  1190 
Declaratie scoatere evidenta auto  922 
Declaratie teren  859 
Dosar patrimoniu  2105 
Dosar patrimoniu restrans  0 
Extras de rol  72 
Extras dosar urmarire  168 
Extrase dosare urmarire  168 
Factura  227 
Facturare  478 
Fisa client  0 
Fisa client pe matricole  1 
Informare de plata  0 
Nota de plata  2 
Notificare de plata  1651 
Referat  991 
Referat de inchidere dosar urmarire  168 
Referat restituire  0 
Referate de inchidere dosar urmarire  168 
Registru de rol  8 
Scoatere din evidenta cladire  13 
Scoatere din evidenta teren  16 
Somatie si Titlu executoriu  5 

Chitante emise 14367 
Total documente emise 39578 

 

*Executarea silită a fost suspendată din cauza pandemiei 

 

 

URBANISM 

 

În anul 2020 s-au analizat şi verificat un număr de 347 de documentaţii pentru eliberarea 

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

urbanism.  

Pe parcursul aceluiaşi an s-au analizat şi verificat un număr de 137 de documentaţii pentru 

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

număr de autorizaţii de construire, respectiv  autorizaţii de desfiinţare.   
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Pe lângă acestea, au fost emise un număr de 31 de recepţii la terminarea lucrărilor (construiri şi 

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

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

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

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

30 de zile). 

   

 

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL ȘI CADASTRU 

 

 Pe parcursul anului 2020 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

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

   -Pe lg. 17/07.03.2014 – privind ofertele de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole în 

extravilan, au fost întocmite în anul 2020: 

- 100 comunicări de acceptare  

- 169  oferte de vînzare 

- 47 bucăţi- anexa 1 E pentru oferte de vînzare 

- 169 bucăţi – anexa 3 A pentru oferte de vînzare 

- 233 planuri de situaţii şi încadrare în zonă 

- s-au înregistrat şi operat atît în registrele agricole cît şi pe suport electronic 236 contracte 

de arendă 

- s-au eliberat 53 atestate de producător 

- s-au eliberat 123 anexe la atestat de producator 

- 59 adeverinţe Ordin Prefect plus documentaţia în vederea înaintării la Prefectură 

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

decedaţii 31 adeverinţe 

- 701 – adeverinţe pentru întocmire carte identitate  

- 509 – adeverinţe ajutor social 

- 70 – adeverinţe alocaţii complementare 
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- Alte adeverinţe – respectiv: DADR, pentru ajutor de încălzire, pentru locul de muncă, 

pentru radieri maşini, OCPI, registru comerţului, în total 163 adeverinţe eliberate 

- 400  fişe imobil 

- 107 răspunsuri la adrese 

- 415 adeverinţe pentru subvenţie APIA 

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

- Pentru cadastru sistematic finanţare 5,6 – sectoare 

15,18,32,35,60,62,37,38,52,54,21,22,23, colectare acte de la proprietari în vederea 

intabularii acestora precum şi rapoarte,situaţii finanţare 5 şi 6. 

- 53 dosare legea 1/2000 despagubiri trimise la ANRP Bucureşti 

- Anexa 9 la Ordonanţa de Urgenţă nr.22/2020 privind recensământul general agricol din 

România runda 2020 

- Întocmirea formularelor pentru statistică precum şi sectorizarea. 

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

dosare care cuprind actele doveditoare asupra proprietăţii , precum şi CI/CN aparținând 

membrilor din fiecare gospodărie.  

 

 

COMPARTIMENT GESTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

 

             Pe parcursul anului 2020, în cadrul Compartimentului Gestionarea Domeniului Public și 

Privat, în principal, s-au desfășurat următoarele activități: 

 Acțiunea de inventariere patrimonială s-a desfășurat în perioada 01.09.2020 - 31.10.2020, 

când au fost supuse inventarierii bunurile care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT 

Pecica, aflate în evidența contabilă la nivelul lunii septembrie 2020. Elementele 

patrimoniale au fost inventariate faptic integral. 

 Valorificarea unor terenuri și imobile libere de sarcini din domeniul public și privat aflate 

în administrare, prin vânzare și închiriere, în urma licitațiilor și în conformitate cu 

prevederile OUG 57/2019, privind Codul Administrativ și cu documentațiile de atribuire 

aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Pecica, după cum urmează: 
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 Terenuri vândute  - 27, din care 25 in Zona 500 (Cartier Europa) 

 Imobile închiriate – 6 

 Intabularea dreptului de proprietate în favoarea oraşului Pecica, în administrarea 

Consiliului Local al oraşului Pecica, domeniul public astfel: 

 Imobile teren intravilan în suprafață totală de 12.445 mp 

 Imobile teren extravilan in suprafață totală de 35.100 mp 

 Acordarea avizelor pentru desfășurarea activităților de comerț ambulant cu diferite 

produse și amplasarea teraselor în vederea unei bune desfășurări a activităților de 

comerț. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că în cursului anul 2020 gestionarea 

bunurilor din domeniul public și privat al orașului Pecica s-a realizat în mod corespunzător 

și legal.  

 

CULTURĂ 

 

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

întregului an, grație managementului profesionist al Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”, instituție 

care oferă spațiu și sprijin pentru pregătirea și organizarea principalelor eveniment cultural-artistice din 

Pecica și din satele aparținătoare. 

Un rol important îl 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 

Aproape toate evenimentele culturale au trebuie anulate, singura manifestare care am 

ținut neapărat să aibă loc, respectând regulile de prevenire a răspândirii coronavirusului, a fost 

Praznicul de Pită Nouă, cea mai veche și mai mare manifestare culturală locală. Am decis să 

sărbătorim, chiar dacă în cadru mai restrâns, rodul hărniciei pecicanilor: sfințirea pâinii noi, în aer 

liber, în Piața Regele Mihai I, respectând distanțarea fizică și toate celelalte măsuri de prevenție. 

Programul a început cu Concursul Internațional de Interpretare Vocală și Instrumentală 

„Muzica ne poate uni”, urmat după-masă de expoziția de artă plastică „Armonii cromatice 10”. 

Este vorba despre expoziția itinerantă care a prezentat lucrările a 26 de artiști plastici din Arad, 
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Caransebeș, Hunedoara, Lugoj, Reșița, Satu Mare, Timișoara, precum și a doi pictori pecicani: 

Blazena Miroslava Karkus și Cristian Huț.  

Ziua de sâmbătă a adus în Piaţa Regele Mihai I spectacolul de teatru de păpuşi „Verde Împărat” 

(cu sprijinul Centrului Cultural Judeţean Arad), cu intrare liberă, dedicat tuturor copiilor. 

Tot pe scena din piaţă, începând cu ora 18, Corul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica a 

prezentat Gala Cantus Mundi. 

Duminică a avut loc ședința festivă a Consiliului Local Pecica urmată de tradiționala sfințire a 

pâinii noi şi a cununilor de grâu, de către preoții din oraș. 

Programul s-a încheiat în Parcul Sfânta Treime, cu parada canină, pregătită de Şcoala Kalypsoland 

din Turnu. 

 
         Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 

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

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general: 

Domeniul cultură, sport, educație, culte:  

1. Asociaţia culturală a minorităţilor-Kisebbsegi hagyomanyorzo egyesulet Pecica, proiect Pe 

urmele strămoşilor, valoare 44789 lei, finalizat; 

2. Asociaţia Kalypsoland, proiect Educație-dresaj-demonstrație canină, valoare 20000 lei, 

finalizat; 

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

valoare 95500 lei, finalizat; 

4. Parohia Sârbească Turnu, proiect Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe Turnu- Naşterea Maicii 

Domnului, valoare 1000 lei, finalizat; 

5. Biserica Ortodoxă Sârbă Pecica, proiect Hramul Bisericii Ortodoxe  Sârbe Pecica-Sfântul 

Mare Mucenic Gheorghe, valoare 2000 lei, finalizat; 

6. Asociaţia Judo Club Pecica, proiect Promovarea sportivilor pecicani şi trecerea lor spre 

sportul de performanţă, valoare 7000 lei, finalizat;   

7. Asociaţia Club Sportiv Progresul Pecica, proiect Susţinerea activităţii fotbalistice din oraşul 

Pecica, valoare 760000 lei, finalizat; 
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8. Asociaţia Sporticvă Club Sportiv Speranţa Turnu, proiect Campionat Judeţean-liga a 6-a. 

Susținerea activităţii fotbalistice, valoare 27727 lei, finalizat; 

9. Asociaţia Club Sportiv Sahistul Pecica, proiect Promovarea Şahului, valoare 45398 lei, 

finalizat; 

10. Asociaţia Club Sportiv H.C.Beldiman, proiect Promovarea Handbalului de performanţă, 

promovarea sportivilor pecicani, valoare 29569 lei, finalizat; 

11. Asociaţia Club Sportiv Old Boys Pecica, proiect Învăţăm să trăim sănătos cu ajutorul 

sportului şi anume fotbal, valoare 10000 lei, finalizat; 

12. Asociaţia Creştină a Romilor din Pecica, proiect Incluziunea socială a romilor, valoare 

10000 lei, finalizat; 

13. Parohia Ortodoxă Română Turnu, proiect Hramul Bisericii, valoare 1000 lei,        finalizat;   

14. Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale Arădeanca, proiect Tradiții la gura sobei – 

Atelier de plăcintă întinsă și alte bunătăți coapte în cuptor, valoare 8580 lei, finalizat; 

15. Asociația de promovare Zestrea Pecicană, proiect Promovarea valorilor Pecicane, valoare  

15000 lei, finalizat. 

Total: 1077563 lei. 

* Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr.22/03.02.2021 
 

 
SERVICII SOCIALE 

 

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

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

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

de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica  

                          Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Pecica a fost înfiinţată conform Hotărârii 

nr. 119 / 14.08.2018. Este acreditată conform CERTIFICATULUI DE ACREDITARE seria AF nr. 

004364, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoane Vârstnice. 

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

direcţiei se desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în 

dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de 
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familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea 

drepturilor copilului. În acest scop activitatea este centrată pe următoarele aspecte: 

- Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 

obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

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

evaluarea din punct de vedere social, medical şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui formular 

de anchetă socială; 

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

abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie, cât şi pentru familiile copiilor care sunt 

reintegraţi în familie; 

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

exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură 

de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

- Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau 

la familia substitut), precum şi prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul 

copilului şi al familiei sale; 

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

fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate; 

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

contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija altor persoane, monitorizarea, intocmirea de 

anchete sociale, rapoarte, fisă de observatie si fisă de identificare a riscurilor. 

- Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea cazurilor intrate în atenţia DAS 

daca este cazul. 

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

atribuţiilor ce le revin, s-au efectuat în anul 2020 anchete, adrese, rapoarte, referate, planuri de 

intervenţie, ş.a., după cum urmează: 

 

Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – decembrie 2020 
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Tipul de anchetă socială 

nr. de 

anchete 

sociale în 

intervalul 

ian. – 

dec. 2020 

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală 29 

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 

13 

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

rezidenţiale 

15 

Monitorizare minore gravide 1 

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

Anchete psiho - sociale pentru stabilirea incredintarii minorilor in  urma divortului 50 

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară 8 

Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu”/burse scolare 17 

Ajutor pentru rechizite 0 

Anchete sociale pentru instituirea tutelei 2 

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în 

familie 

3 

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( evaluare/reevaluare) 1 

Verificari in teren la domiciliul copiilor ai căror părinţi pleacă la muncă în străinătate, solicitare liste 

cu copii de la scoli si gradinite, situatii centralizatoare transmise catre DGASPC , monitorizare 

periodica, identificare riscuri si intocmiri de fise de observatie după caz. 

26 

Copii reprezentati la solicitarea organelor de politie 10 

Eliberare rovignetă 10 

Audienţe primar 5 

Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPS, OPA, DGASPC) 15 

Rapoarte de monitorizare diverse 77 

Rapoarte către DGASPC ARAD ( fişe trimestriale şi lunare) 18 
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Compartimentul de prestări venit minim garantat funcţionează în cadrul DAS având ca 

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

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

încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.  

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale - Legea nr. 

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

combaterea marginalizării sociale – activitatea direcţiei presupune în principal, aplicarea 

prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările actualizate - privind venitul minim garantat, dar şi 

activităţi adiţionale, cu caracter social si are ca scop: 

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

generat vulnerabilitatea si nevoia sociala. 

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

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

dosarelor privind incalzirea locuintei cu combustibili solizi si lichizi. 

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

alocatiei de stat, alocatiei pentru sustinerea familiei. 

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

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

Pentru atingerea obiectivelor propuse si respectarea atributiilor personalului din cadrul 

DAS, in conformitate cu legislatia aparuta, pe parcursul anului 2020, s-au efectuat  în teren  

anchete sociale pentru diferite motive ale solicitanţilor cum ar fi: 

- cereri nou înregistrate - 20 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii nr.  416/2001 – 20 

anchete 

- au fost reevaluate conform legii un nr. de 73 cereri pe parcursul anului 2020 

-     s-a efectuat un nr. de 146 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 
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modificarilor sau a unor indexari aparute.; 

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

luni şi  reevaluarea dosarului  ori de câte ori apare o modificare; 

               -   s-a verificat  prezentarea trimestrială a  unui nr. de 150 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 4 certificate  de expertiza medicală în vederea 

determinării  capacității de muncă,  de la cabinetul de expertiză medicală pentru persoanele care 

nu sunt apte de muncă;  

           -  s-a întocmit lunar situatia centralizatoare, rapoarte statistice şi  anexele nr. 5, 6, 8, 

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

ajutor social, raportându-se în termen  la AJPIS – Arad; 

                 - s-a afișat 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 2020, s-a 

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

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

rece, cu modificările şi completările ulterioare pentru un nr. de 7 persoane; 

   -  s-au întocmit 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, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin. 

- Au fost supravegheați un nr. 31 persoane apte de muncă, în vederea atingerilor 

obiectivelor propuse. 

-  A fost întocmit și propus spre analiză și aprobare, în Consiliul Local Pecica, Planul de 

acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. 

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

întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în termen legal; sesizarea 
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în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituţiile 

de competenţă, acolo unde este cazul. 

 

Prestaţii acordate în anul 2020 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 

nr.beneficiari IN PLATA 

1. Ajutor social 73 dosare 

2. Ajutor lemne – beneficiari  

ajutor social 

73 dosare 

3. Ajutor înmormântare  1 beneficiar 

4. Ajutor urgenţă  6 dosare 

5. O.U.G. 70/2011 (lemne)  7 dosare 

 

  Alte activităţi, survenite ca urmare a unor situaţii deosebite. 

              Tichete sociale pentru gradinita s-au acordat in cursul anului 2020 – 0 tichete 

              Au fost monitorizate  în cursul anului 9 persoane care au avut dosare penale în vederea 

executării muncii neremunerate în folosul comunităţii. 

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  in domeniul  ALOCAŢIILOR PENTRU SUSTINEREA  

FAMILIEI/ALOCAŢII DE STAT - anul 2020 

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 creşere 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 creştere 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.   
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                      Alocaţia de stat pentru copii: 

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

alocaţia se plăteşte unuia dintre părinţi, în baza cererii. 

 Stabilirea şi plata drepturilor: 

Condiţia – toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani și peste 18 ani, cu condiția să frecventeze 

școala. 

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

reprezentantul legal în numele copilului și a actelor din care rezultă îndeplinirea condițiilor de 

acordare a acestui drept, depuse de către persoana care are ca atribuție, situația centralizătoare 

și dosarele care cuprind actele necesare , la AJPIS Arad, în termenul lunar legal. 

 

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI 

 

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

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

 

STATISTICA DOSARELOR 

Alocație familială  pentru susținerea familiei 

Nr.crt Alocaţie pentru sustinerea 

familiei 

Anul 2020 

1 Dosare active 15 

2 Inregistrate in anul 2020 8 

3 Incetate pe parcursul anului 5 

4 Anchete sociale 30 

5 Cereri reevaluari 15 
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Alocaţia de stat pentru copii 

Nr.crt Alocaţie  de stat pentru copii Anul 2020 

1 Dosare 94 

2 respinse 0 

3 Cereri 

modificari/titular/card/schimbare 

adresa etc 

31 

 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Anul 2020 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 109 

ANCHETE EFECTUATE 14 

 

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

drepturi a alocaţiei pentru sustinerea familiei – 16 

Total situaţii centralizatoare întocmite privind alocațiile pentru susținerea familiei – 24. 

Total situaţii centralizatoare întocmite privind alocațiile de stat -12. 

Total situaţii centralizatoare - 12, întocmite pentru indemnizațiile de creștere a copilului în vârsta 

de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani până 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 
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pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin hotărârea 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 

susținerea 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 

susținerea familiei; 

- monitorizarea familiilor beneficiare de alocaţie pentru susținerea familiei asupra situaţiei 

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

veniturilor nete realizate pe membru de familie, în 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 indemnizație 

lunară sau sprijin lunar pentru creșterea copilului cu handicap, cu vârsta de până la 7 ani; 

- consilierea persoanelor cu handicap cu copii în vârstă de până la 2 ani, pentru a beneficia de 

indemnizație lunară pentru creșterea copilului. 

OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

- Identificarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, precum și 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 
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 persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în căminul pentru persoane 

vârstnice.  

      OBIECTUL ACTIVITĂŢII: 

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

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

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

Handicap pentru Adulţi/Copii. 

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

medico-sociala  din judeţul Arad. 

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

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

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

grav, 

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

grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

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

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

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

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

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

şi redactarea răspunsurilor către petent. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020: 

      - efectuarea unui număr de 144 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. 
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    - efectuarea unui număr de 10  anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei 

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

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

facilităţi în baza legislaţiei în vigoare. 

                   DINAMICA ANGAJĂRII ASISTENŢILOR PERSONALI 

     Pe parcursul anului 2020 au fost angajati: 

               - 11 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav; 

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

angajaţi cu contract de muncă. 

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

personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

                 Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali, pe anul 2020 situaţia se prezintă 

astfel: 

Asistenți Personali 

LUNA Nr. asistenti personali 

ianuarie 69 

februarie 71 

martie 71 

aprilie 71 

mai  69 

iunie 68 

Iulie 68 

august 67 

septembrie 71 

octombrie 71 

noiembrie 71 

decembrie 72 
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                 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 64 cazuri si 7 cazuri de minori. 

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

odihnă, corelat cu lipsa  centrelor de tip respiro. 

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

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

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

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

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

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

odihnă reprezentând indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav in anul 2020 situaţia, 

se prezintă astfel: 

Luna Numar persoane cu 

handicap grav ai caror 

asistenti personali au 

beneficiat de concediu de 

odihna  

Ianuarie-decembrie 71 

 

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 și îndrumarea către serviciile de specialitate din 

domeniul medical și social. Considerăm că această strategie de lucru reprezintă un prim pas spre 
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o colaborare bazată pe profesionalism şi implicare multiplă în soluţionarea problemelor cu care 

asistenţii personali se confruntă. 

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

au vizat următoarele aspecte: 

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

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

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

acordarea unei indemnizaţii lunare.  

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

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

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

necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor zilnice ale acestora. 

Personalul din cadrul DAS a însoţit inspectorii de la DGASPC Arad la domiciliul bolnavului în 

vederea stabilirii concordantelor în ceea ce privește întocmirea dosarului medical, în vederea 

încadrarii în grad de handicap. 

Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

-  Indemnizaţiile lunare pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

aceasta formă de protecţie în locul asistentului personal sunt in numar de  32 de 

dosare în plată. 

 

Menţionăm că în anul trecut s-au 

înregistrat:  

- 10  indemnizații de însoțitor ai 

persoanelor cu handicap grav;  

Indemnizații de însoțitor  

- în cursul anului au  încetat 11  dosare 

de  indemnizatii  

                În anul 2020 au fost întocmite 

dosare pentru eliberarea a 10 roviniete 

pentru persoanele cu handicap grav.  

LUNA Nr. indemnizatii 

ianuarie 29 

februarie 29 

martie 29 

aprilie 30 

mai 30 

iunie 29 

Iulie 29 

august 31 

septembrie 31 

octombrie 31 

noiembrie 31 

decembrie 32 
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S-au eliberat un număr de  25 tichete de parcare pentru persoanele cu handicap. 

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

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

efectuat  anchete sociale și totodată li s-au întocmit dosarele în vederea examinării și reîncadrării 

în grad de handicap, precum și de acordarea drepturilor ce le  revin în urmă încadrării în grad de 

handicap. Întocmirea dosarelor asistenților personali în vederea obținerii 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 operațional POAD s-au acordat ajutoare sub formă de produse 

de igienă şi produse alimentare unui număr de 187 familii defavorizate . 

Datele care au fost prezentate, demonstrează că în anul 2020 activitatea DAS Pecica din 

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

obiectivelor.                

                         

 

ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

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

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

modului de viață al localnicilor. 

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

atât primăvara, cât și toamna. 

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

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

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

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

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

Primăria Oraşului Pecica și SLC Sistem Național de Colectare Timiș derulează de ani de zile un 

parteneriat reciproc avantajos, locuitorii oraşului şi satelor aparţinătoare fiind invitați de două ori pe 

an, primăvara și toamna, să predea deşeurile electrice şi electronice (DEEE) în vederea reciclării.  

Pandemia a decalat prima acțiune de colectare până în luna iunie, atunci când s-a strâns o 

cantitate mare de aparate vechi sau uzate. La cererea cetățenilor, în luna septembrie a avut loc și 

cea de a doua reciclare. Pe lângă pecicani, au participat în număr mare și sederhătenii la 

reciclarea aparatelor vechi sau uzate, cantitatea totală adunată depășind nouă tone. 

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020  
LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILĂ 

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

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

Structura este împărțită pe 4 domenii de lucru, astfel:  

▪ nașteri  

▪ căsătorii  

▪ decese  

▪ alte activități pe linie de stare civilă. 

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

ale autorității administrației publice locale care se realizează atât în interesul statului, cât și al 

protecției drepturilor personale ale cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

funcționarii Compartimentului de Stare Civilă au desfășurat pe parcursul anului 2020 

următoarele activități specifice: 

NAȘTERI, asigură:  

▪ relația cu publicul;  

▪ primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării nașterii,  
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identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate;  

▪ înregistrarea certificatului medical constatator al nașterii în registratura serviciului;  

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

și înregistrarea acestora în sistem electronic;  

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

Născut;  

▪ alte activități specifice.  

CĂSĂTORII, asigură:  

▪ relația cu publicul;  

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

stare civilă;  

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

acestora în sistem electronic;  

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

eliberarea certificatului în urma oficierii;  

▪ alte activități specifice. 

DECESE, asigură :  

• relația cu publicul;  

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

identificarea persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate;  

• înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura serviciului;  

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

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

• eliberarea certificatului de deces și adeverinței de înhumare;  

• alte activități specifice pe linie de stare civilă;  

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

NAȘTERI înregistrate_________________________________  43 din care:  

adopții _____________________________________     1 

transcrieri de naștere (acte întocmite în străinătate)___ 42 

înregistrări tardive pe cale administrativă___________   0  
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CĂSĂTORII înregistrate_______________________________ 82 din care :  

transcrieri de căsătorie (acte întocmite în străinătate) _  2 

căsătorii mixte ________________________________ 4  

DECESE înregistrate_________________________________ 136 din care :  

transcrieri deces (acte întocmite în străinătate)_________    7 

DIVORȚURI înregistrate _______________________________ 27 din care :  

prin hotărâre judecătorească __________________ __   13  

prin starea civilă ______________________________     6  

prin notar public _______________________________   8  

Resortul ALTE ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ, asigură:  

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

 eliberarea certificatelor de stare civilă, a duplicatelor;  

 eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă; 

 eliberarea formularelor standard multilingve; 

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

 înregistrarea divorțului pe cale administrativă;  

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

 schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;  

 înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii 

materne;  

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

 înscrierea mențiunilor privind acordarea sau renunțarea la cetățenia română;  

 rectificarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea acestora. 

 asigură consiliere/consultanță în vederea punerii în legalitate pe linie de stare civilă 

În fapt, au fost eliberate/efectuate următoarele : 

1. Certificate de stare civilă duplicat (nașteri/căsătorii/decese) : 52/90/150 

2. Extrase de stare civilă pentru uz oficial : 280 

3. Extrase multilingve (nașteri/căsătorii/decese):  1/14/0 

4. Sesizări privind deschiderea procedurii succesorale din oficiu: 136 

5. Cereri privind rectificări acte de stare civilă : 2 
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6. Cereri privind schimbarea numelui pe cale administrativă : 5 

7. Cereri privind schimbarea numelui cu ortografia limbii materne: 1 

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

9. Mențiuni privind cetățenia : 0 

10. Mențiuni operate/transmise pe act de stare civilă: 395 

11. Mențiuni operate cu aprobarea D.E.P.A.B.D. București : 3 

12. Dovezi de stare civilă (Anexa 9) : 115 

13. Livrete de familie : 0  

14. Buletine statistice (naștere/căsătorie/deces/divorț) : 269 

15. Verificări în Registrul Național de Evidentă a Persoanelor : 200 

16. Verificări în arhiva operativă de stare civilă : 550 

17. Comunicări de modificări acte de stare civilă : 8 

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

fost îndeplinirea obiectivelor propuse şi realizarea indicatorilor de performanță.  

Măsuri propuse pentru îmbunătățirea activității pe linie de stare civilă în anul 2021:  

 participarea funcționarilor din cadrul Compartimentului de Stare Civilă la cursuri de 

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

ceea ce privește înregistrarea nașterilor;  

 diversificarea serviciilor on-line;  

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

care reglementează activitatea de stare civilă; 

 revizuirea și actualizarea procedurilor de sistem pe linie de stare civilă; 

 menținerea indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul serviciului public.  

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020  
LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI EDIVENȚA PERSOANELOR 

 

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

funcționează și Compartimentul de Evidența Persoanelor, care deservește locuitorii orașului 

Pecica și ai satelor aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi.  
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Funcționarii compartimentului se deplasează săptămânal (în zilele de joi) în comuna 

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

Satu Mare.  

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

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

În cursul anului 2020, Compartimentul de Evidența Persoanelor a primit documentația 

necesară și a eliberat Cartea de Identitate pentru 3 000 de persoane, la împlinirea vârstei de 14 

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

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

 

 

RAPORT AL POLIȚIEI LOCALE PECICA PRIVIND EVOLUŢIA ORGANIZATORICĂ ŞI BILANȚUL 

ACTIVITĂȚII DEPUSE ÎN ANUL 2020 

 

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

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

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

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

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

pentru prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale pe raza Unității Administrativ Teritoriale 

Pecica.  

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

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

statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

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

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

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

limitele legii. 

Activitatea Poliţiei Locale s-a desfăşurat și în anul 2020, pe baza Legii 155/2010, legea 

poliției locale, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea 
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Guvernului nr. 1332/2010 și a Hotărârii Consiliului Local Pecica, nr. 38/24.02.2011, precum şi a 

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

115/20.09.2019.  

Desigur, anul 2020 a adus un element de noutate în activitatea Poliției Locale, odată cu 

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

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

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

mijloacele specifice Poliției locale, pentru împiedicarea răspândirii SARS-Cov2 și limitarea 

efectelor pandemiei de Covid 19. 

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

Local al Orașului Pecica, conform legii.  

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

reglementările prevăzute în OUG 57/2019 – Codul administrativ. 

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

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

activităților desfășurate de polițiștii locali în cursul anului 2020 a dus la o reducere semnificativă 

a contravențiilor constatate și a sancțiunilor aplicate.  

Astfel, în cursul anului 2020 au fost încheiate 254 de procese-verbale de constatare și 

sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 210.425 de lei.    

Față de anii precedenți, în 2020, în acord cu conducerea Primăriei Orașului Pecica, s-a pus 

un accent mai mare pe activitatea preventivă, prin utilizarea sancțiunii avertismentului scris ca 

metodă de conștientizare a cetățenilor asupra necesității respectării prevederilor legale. Acesta 

este motivul pentru care, 133 din cele 254 de sancțiuni aplicate au fost avertismente scrise, cele 

121 de amenzi fiind aplicate în situații în care au fost epuizate toate celelalte căi de a impune 

respectul față de lege. 

Tot ca parte a activității de prevenție, polițiștii locali au  legitimat 685 de persoane, 

majoritatea în condițiile impuse de aplicarea legislației referitoare la starea de urgență sau starea 

de alertă, au înmânat peste 500 de notificări scrise și au oferit consiliere în peste 300 de cazuri (în 

special în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și autorizarea activităților 

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

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

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

Siguranța cetățenilor 

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

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

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

reglementare emise de autoritățile centrale sau locale. Precizăm că pe toată 

durata stării de urgență, polițiștii locali din Pecica au asigurat dirijarea traficului pe 

urcarea pe autostrada A1 – Pecica, respectiv, urcarea pe autostradă, activitate 

realizată exclusiv de Poliția locală, conform dispozițiilor IPJ Arad, respectiv, a 

Poliției Orașului Pecica.  

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

și a stării de alertă – purtatul măștii de protecție, circulația în anumite intervale 

orare, aglomerări etc.; 

 Verificarea persoanelor aflate în carantină sau izolare; 

 Totodată, polițiștii locali au acționat, în turele de noapte, pentru prevenirea unor 

activități infracționale, în anumite zone cunoscute cu potențial infracțional. În 

acest sens, la solicitarea Poliției Orașului Pecica, au fost patrulate zonele „Cocota”, 

„Detroit”, 200 și 400. 

Combaterea disconfortului cetățenilor  

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

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

interzise prin lege) a persoanelor care fac gălăgie sau consumă alcool în zone publice , precum și 

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

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

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

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

sens, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Urbanism, au fost întocmite dosare de 
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supraimpozitare a 10 imobile aflate în stare de degradare, imobile ale căror deținători legali nu 

au dat curs notificărilor de a demara acțiuni de reparare a acestora.  

Activitatea de autorizare a activităților comerciale 

În aplicarea prevederilor OG 99/2000, Consiliul Local al Orașului Pecica a adoptat, în 

27.12.2018, Hotărârea nr. 89 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților 

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

ducă la îndeplinire. 

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

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

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

eliberate 81 de Autorizații de funcționare, 84 de Orare de funcționare, 15 Autorizații de 

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

această activitate, inclusiv de avizare anuală a autorizațiilor și avizelor, a depășit 24.000 lei. 

Precizăm că, date fiind condițiile impuse de starea de urgență și starea de alertă, când 

multe dintre activitățile comerciale au fost fie restricționate, fie chiar închise, activitatea de 

autorizare a activităților comerciale a fost mult încetinită și îngreunată.. 

         Obiective pentru anul 2021 

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

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

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

în ultimul rând, își propune să sprijine prin activitatea sa eforturile administrației locale de 

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

cetățenilor din Pecica și satele aparținătoare. 

  Desigur, totul este condiționat de revenirea societății noastre la starea de normalitate 

post-pandemică. Până atunci, toate eforturile vor fi canalizate asupra aplicării normelor legale cu 

referire la evitarea răspândirii SARS-Cov 2 și la siguranța desfășurării activității de vaccinare în 

Centrul de vaccinare deschis în orașul nostru. 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

 

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

de șeful de serviciu Lucian Ioan Mocanu. 

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

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

În cursul anului 2020 pompierii voluntari pecicani au stins 26 de incendii, din care 4 în 

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

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

- evacuare apă pluvială (inundații) - 10 intervenții  

- tăiat pomi rupți de furtună - 2 intervenții 

- asigurarea desfășurării de evenimente sportive – 3 ieșiri   

- accidente rutiere – 2 intervenții  

- controlul respectării normelor PSI în gospodării – 2 ieșiri   

- verificare hidranți – 2 ieșiri  

Pompierii voluntari au efectuat un număr de 3 aplicații și antrenamente și au fost 

înregistrate și un număr de șase alarme false. 

 

 

 

V-am prezentat, în paginile atașate,  

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Pecica pe anul 2020,  

un material compus din rapoartele compartimentelor și serviciilor de specialitate.  

 

 Vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia acordată! 

PETRU ANTAL 

Primarul Oraşului Pecica 

 


