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RAPORTUL DE ACTIVITATE  
AL VICEPRIMARULUI ORAŞULUI PECICA 

PE ANUL 2020 
 

 

În conformitate cu prevederile legale şi cu Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului şi al serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Pecica, 

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

Bodrogu Vechi,  și în cursul anului 2020 m-am concentrat, în special, pe coordonarea și 

verificarea lucrărilor efectuate pe domeniul public al oraşului şi al satelor aparţinătoare. 

Printr-o colaborare foarte bună cu şefii serviciilor cu atribuții legate de administrarea 

domeniului public şi privat, protecţia mediului, lucrările edilitar-gospodăreşti şi bazele 

sportive, consider că am reușit să ducem la bun sfârșit calendarul de lucrări propuse și am 

făcut față, cu bine, situației extraordinare create de pandemia de COVID-19. 

 

 
I. ÎNTREŢINEREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 
 

În cursul anului 2020, am continuat investițiile în infrastructura urbană a oraşului 

Pecica prin 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. 

Din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19, lucrările nu au 

putut continua conform graficului inițial, dar vremea din lunile de toamnă a fost favorabilă și 

am reușit să recuperăm din întârziere, constructorul fiind pe șantier până în luna decembrie. 
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Am finalizat, în schimb, lucrări foarte importante în ceea ce privește rețeaua rutieră a 

orașului Pecica, cu sprijinul Consiliului Județean Arad.  

A fost modernizat tronsonul dintre Pecica și podul peste Autostrada A1 a Drumului Peregului 

(DJ 709 J), o rută folosită de locuitorii comunei învecinate în drum spre Pecica și Arad, dar și 

ce elevii și angajații care fac naveta în fiecare zi. 

O mare bucurie reprezintă pentru administrația locală pecicană lărgirea și modernizarea 

completă a Drumului Turnului (DJ 709 J). Tronsonul este vital, deoarece asigură accesul direct 

între oraș și cel mai mare sat aparținător, cetățenii nemaifiind nevoiți să ocolească spre Arad 

pentru a circula pe asfalt. 

Am urmărit îndeaproape efectuarea lucrărilor și am fost în legătură constantă cu 

constructorul și cu specialiștii Consiliului Județean Arad, mai ales că o parte a drumului face 

parte din rețeaua stradală (strada 203), aici fiind amenajate și podețe în fața gospodăriilor.  

Drumul are lungimea de 9,2 kilometri și a costat 8,4 milioane de lei. 

 Din bugetul local al orașului Pecica au început lucrările de modernizare a străzii 420. 

Este vorba despre strada care face legătura între strada 3 și drumul de centură al orașului, 

fiind tot mai circulat și necesita modernizare. 

Pe lângă asfaltarea drumului, finalizată în procent de aproximativ 70%, s-a lucrat la pavarea 

trotuarelor și la amenajarea podețelor din fața gospodăriilor de aici. Lucrările au continuat 

până toamna târziu și au fost reluate deja, urmând să fie finalizate în cursului anului 2021, 

spre mulțumirea locuitorilor din zonă și a celor care circulă aici. 

În ceea ce privește satul aparținător Turnu, aici a fost asfaltată strada 3. 

 Am luat toate măsurile necesare pentru a opri răspândirea virusului Sars-Cov-2 pe 

raza orașului și a satelor aparținătoare: am prevenit formarea de grupuri numeroase prin 

închiderea parțială a pieței, în paralel efectuând lucrări de dezinfecție periodice a stațiilor de 

autobuz, a corturilor din cadrul pieței agroalimentare, precum și a ghenelor de gunoi ale 

blocurilor din Pecica, alături de locurile intens circulate din localitate. 
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Am intervenit cu utilajele proprii ale Primăriei Orașului Pecica ori de câte ori a fost 

nevoie pentru a nivela străzile din orașul Pecica și din satele aparținătoare Turnu, Sederhat și 

Bodrogu Vechi și am amenajat șanțuri de scurgere a apei pluviale. 

Prima ninsoare serioasă din această iarnă a fost la mijlocul lunii ianuarie, dar angajații 

administrației locale pecicane au fost pregătiți din timp și au intervenit imediat, pentru a 

preveni problemele în circulație. S-a ieșit pe teren încă de la ora 4 dimineața pentru a 

împrăștia material anti-derapant și a curăța de zăpadă carosabilul, a mătura stațiile de 

autobuz, parcările, pistele de biciclete și aleile dintre blocuri. 

Primăria Orașului Pecica a achiziționat, în ultimii ani, două utilaje multifuncționale, 

care pot fi folosite și pentru a deszăpezi străzile și pentru a împrăștia materiale 

antiderapante. Cu ajutorul noului utilaj multifuncțional achiziționat de administrația locală se 

mătură și curăță mai eficient centrul orașului. 

Viața culturală a orașului a fost aproape inexistentă, evenimentele fiind suspedate, ca 

peste tot în lume, ca urmare a măsurilor sanitare și de prevenție.   

Lucrările la modernizarea completă a Căminului Cultural din Turnu, finanțate din fonduri 

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

Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”, au putut,  însă, continua și au evoluat conform 

graficului, locuitorii celui mai mare sat aparținător urmând să aibă la dispoziție un spațiu 

modern pentru organizarea de evenimente. 

 

 
II. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SPAŢII VERZI 

 
 

Spațiile verzi din oraș necesită o îngrijire continuă, mai ales că, în urma proiectelor de 

modernizare a infrastructurii urbane, investim în extinderea și înfrumusețarea lor, ca o 

dovadă în acest sens fiind peste 2000 de arbori ornamentali plantați în ultimii ani. 

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 amemajăm un parc de agrement de cinci 

hectare, în apropiere de centrul orașului, lângă Ferma de Bivoli. 

Firma executantă a lucrat conform graficului și după terminarea lucrărilor de pregătire a 

trecut la amenajarea componentelor noului parc. 
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Terenul va fi amenajat cu peste 44 de mii de metri pătrați de spațiu verde și aproape 

4.500 de metri pătrați de alei, terenuri de sport și spații de joacă. Parcul va cuprinde alei 

pietonale, spaţii verzi, pergole, grupuri sanitare, sistem Wi-Fi gratuit, sisteme de 

supraveghere video, mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, suporţi parcare biciclete, panouri 

de informare etc.), sistem de iluminat, sistem de irigaţii al zonelor verzi etc. 

Va fi amenajat și un teren multisport, pretabil pentru handbal, baschet sau minifotbal, vor fi 

amplasate mese de tenis de masă, mese de șah și vor fi amenajate două spații de joacă. Unul 

va fi pentru copiii cu vârste de până în trei ani, iar celălalt pentru cei mai mari.  

De asemenea, la nivelul solului va fi amenajată o fântână arteziană cu 13 jeturi verticale.  

O altă veste bună este faptul că prin proiectul intitulat „Regenerare urbană: 

modernizare spații verzi oraș Pecica, jud. Arad” va primi suma nerambursabilă de 397 256 de 

lei, bani de la Uniunea Europeană. În cadrul acestui proiect vor fi realizate documentațiile 

tehnico-economice pentru un număr de șapte parcuri în Pecica, Turnu și Sederhat.  

La finalul anului trecut, vremea blândă a permis să plantăm zeci de arbori ornamentali 

pe mai multe străzi din Pecica: 307, 312, 328, 401 și 422. Angajații Primăriei Orașului Pecica 

au plantat tei și în parcul de copii din satul aparținător Turnu, care, pe lângă aspect, vor oferi 

și umbră celor mici, pe întreg parcursul anului fiind plantați peste 400 de arbori pe raza 

orașului și a satelor aparținătoare. 

Muncitorii noștru au desfășurat o amplă acțiune de toaletare a arborilor de pe cele 

mai importante artere, pentru a evita deranjamentele la rețeaua electrică. S-a început cu 

strada 1, acolo unde a fost cea mai mare nevoie de intervenție, atât la pomii ornamentali, cât 

și la arborii mai bătrâni, după care au urmat străzile mai circulate, dar și cele mai mici, acolo 

unde a fost cazul ori am primit solicitări în acest sens, din partea cetățenilor.  

Ca în fiecare am, am adunat cantități impresionate de crengi de la cetățeni, cu ocazia 

acțiunilor de colectare organizate în primăvară și în toamnă. 

La mijlocul lunii ianuarie am venit în sprijinul locuitorilor orașului și ai satelor 

aparținătoare prin colectarea brazilor de Crăciun, o acțiune organizată de câțiva ani, la 

cererea pecicanilor. 

Pandemia de COVID-19 a decalat deja-obișnuita acțiune de primăvară de colectare a 

deşeurilor electrice şi electronice (DEEE), organizată de  Primăria Orașului Pecica şi SLC 
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Sistem Național de Colectare Timiș, până în luna iunie, atunci când s-a strâns o cantitate mare 

de aparate vechi sau uzate.  

La cererea cetățenilor, în data de 19 septembrie a avut loc și cea de a doua reciclare a 

deşeurilor electrice şi electronice. Timpul mai scurt dintre cele două acțiuni nu a redus 

cantitatea de aparate colectate. Pe lângă pecicani, au participat în număr mare și 

sederhătenii la reciclare , cantitatea totală adunată depășind nouă tone. 

  

  

 

Viceprimarul oraşului Pecica, 

Miodrag STANOIOV 


