
 

 
 

Motto:”Succesul, în mare parte, stă în voința de 

a învinge; să ne străduim deci și să stăruim.,, – 

Seneca 

 
 

                              R A P O R T     A N U A L  

PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA ȘI DE MEDIU 

 IN ANUL 2017 
 

 

 În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul: „prezintă 

consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale”.  

La începutul fiecarui an consider că este nu doar o datorie statuata de prevederile legale ci 

și una de onoare fața de dumneavoastra să fac cunoscute principalele activitați de interes public 

desfasurate în cadrul Primariei în anul 2017.  

Raportul de activitate al primarului reprezinta dovada ca am reusit sa traversam onorabil 

un an plin de dificultati, marcat de austeritate bugetara în administratia publica locala.  

   Raportul prezinta principalele activitati desfasurate de Primarie și de Consiliul Local, 

într-un an de la care am avut mai multe așteptări dar care s-a dovedit destul de greu ținând cont 

de mai mulți factori care au afectat activitatea aparatului de specialitate al primarului, gen 

fluctuație de personal în posturile cheie (contabilitate, achiziții, agricol), lipsa specialistului 

privind executarea silită a creanțelor fiscale restante provenite din anii precedenți. 

Cu toate aceste dificultati, multumesc Consiliului Local Peciu Nou, ca autoritate 

deliberativa, precum si salariatilor Primariei, prin a caror implicare realizarile anului 2017 au 

putut fi incluse in prezentul Raport.  

Vă rog să-mi permiteţi să încep prin a prezenta câteva elemente de conţinut privind 

autorităţile administraţiei publice locale, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestora. 

 

 

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU  

 Acesta este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară activitatea în 

baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 



 

 
 

ulterioare şi a Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările şi 

completările următoare.  

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale.  

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului;  

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului;  

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;  

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.  

Consiliul local al comunei Peciu Nou  a fost ales în condiţiile prevăzute de Legea privind 

alegerile locale, la scrutinul din 5 iunie 2016, fiind declarat ca legal constituit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 3 din 23 iunie 2016. 

 

Activitatea consiliului local în anul 2017 

Consiliul local îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe în plen, ordinare sau extraordinare şi prin 

şedinţele comisiilor de specialitate. În anul 2017 Consiliul Local s-a întrunit în 8 şedinţe ordinare 

și 11 ședințe de îndată, unde au fost dezbătute şi adoptate un număr de 177  de hotărâri. Aceste 

şedinţe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele întâlnirea consilierilor în 

şedinţe pe comisii de specialitate.  

Hotărârile consiliului local cu caracter individual au fost aduse la cunoștința persoanelor vizate, 

hotărârile adoptate fiind publicate pe site-ul comunei și comunicate Instituției Prefectului în 

vederea exercitării controlului de legalitate, care nu a revocat sau retrimis spre analiză niciuna 

din hotărârile consiliului local adoptate.  

În mandatul 2016-2020 au fost organizate 3 comisii de specialitate în principalele 

domenii de activitate, astfel: 

 

I Comisia de specialitate pentru studii şi strategii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi 

taxe, pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină, ordine publică, drepturile omului şi 

probleme ale minorităţilor, pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ, în următoarea componenţă : 

 

1. Tarța Grigori – președinte înlocuit din data de 28.09.2017 de Adam Stelian  înlocuit 

din data de 27.02.2018 de Titerlea Eugen               



 

 
 

2. Hodoşan Mircea Codruţ - secretar 

3. Stanoev Borivoi Goran - membru   

4. Titerlea Eugen - membru   

5.   Ciherean Larion - membru 

 

 

 

 

II Comisia de specialitate pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, 

protecţia mediului şi gospodăririi apelor, pentru agricultură, pentru dezvoltarea economico-socială şi 

de mediu, în următoarea componenţă : 

 

1. Ivan Antonius Cezar - preşedinte   

2.  Fărcălău Ioan - secretar   

3.  Stoica Aurel  - membru 

4.  Ţigan Vasile - membru 

5. Mărgărit Ionel – membru înlocuit din data de 09.01.2018 de Ștefoni Siminic  

 

III Comisia de specialitate pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, sport 

şi culte, privind cooperarea interinstituţionala pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ-

teritoriale din alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din 

ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în 

vederea promovării unor interese comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau străine cu 

merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în următoarea componenţă: 

 

1.Todorov Vlastimir - preşedinte   

2. Vlasici Nicoleta - secretar   

3. Bica Dorin - membru  



 

 
 

4. Lungu Bogdan - membru 

       5. Stoianov Spasa - membru 

 

 În anul 2017  comisiile menționate anterior  s-au întrunit în 8 şedinţe de lucru. 

 

Comisiile de specialitate sus-amintite au următoarele atribuţii principale:  

 

 analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;  

 se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;  

 întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care 

le prezintă Consiliului Local;  

 efectuează anchete şi întocmesc procese-verbale în care consemnează dezbaterile asupra 

oricăror probleme trimise de Consiliu Local spre avizare. 

 

 

2. PRIMARUL COMUNEI PECIU NOU   

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară 

activitatea în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu 

modificările şi completările următoare.  

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. De asemenea, 

primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

 atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;  

 atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  

 atribuţii referitoare la bugetul local;  

 atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

 alte atribuţii stabilite prin lege.  

 

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea 

devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate 

persoanelor interesate, după caz.  



 

 
 

Astfel, în anul 2017 au fost emise un număr de 207 dispoziţii, acestea fiind publicate pe site-ul 

Primăriei Peciu Nou. 

 

 

3. PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU  

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie, 

conform prevederilor art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Peciu Nou , structură funcţională cu 

activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 

primarului şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.  

 Activitatea primăriei este organizată şi condusă de către primar, compartimentele fiind 

subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului, care asigură şi răspund de realizarea 

atribuţiilor ce revin acestora, în condiţii de legalitate şi eficienţă. 

Începând cu 20.11.2017 a fost încheiat contractul de management între primaria Peciu Nou 

reprezentată de primar și administratorul public care are ca principală sarcină coordonare aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

La nivelul anului 2017  la capitolul autorităţi publice, s-au alocat din bugetul local 8.025.255 

lei, sume ce au fost cheltuite astfel:  

- cheltuieli de personal – 5.651.488 lei;  

- cheltuieli pentru bunuri şi servicii – 2.373.767 lei pentru plata utilităţilor, perfecţionare 

personal, consumabile de birou, servicii, reparaţii curente şi obiecte de inventar.  

 

 

4. ECONOMIA  

 

4.1. ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI CONTROL COMERCIAL  

Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la contribuabili, persoane fizice sau 

juridice, în anul 2017, este de 2.931.619 lei;  

La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 959 certificate de atestare 

fiscala;  

Un număr de 16 persoane (cu handicap, veterane, etc.) au solicitat și depus documente 

justificative pentru scutirea de la plata impozitului;  

Lista de rămășițe la 31.12.2017 pentru contribuabili persoane fizice și juridice a fost în 

sumă de 3.621.465 lei și au fost transmise 160 de somații însoțite de titlu executoriu; 

Au fost înmatriculate un număr de 438 autovehicule și au fost scoase din evidențe un 

număr 148 de autovehicule; 

S-a acordat bonificație unui număr de 870 contribuabili persoane fizice;  

Documente emise din programul informatics taxe și impozite: 



 

 
 

- Facturi fiscal – pază, pompieri, salubrizare – 7.230; 

- Facturi fiscale – contracte concesiune – 45; 

- Facturi fiscale – contracte închiriere – 199; 

- Facturi fiscale L112/95  – 17;  

- Solduri – 191; 

- Procese verbale amenzi – 199; 

- Descărcări op – 233; 

- Decizii accesorii – 81; 

- Adrese completare documente – 67; 

- Chitanțe restituiri numerar/compensare – 88; 

Au fost eliberate 9 acorduri pentru desfăsurarea exercițiilor comerciale. 

 

 

4.2. OPERATORII ECONOMICI  

Pe raza comunei Peciu Nou  îşi desfăşoară activitatea operatori economici, persoane 

fizice şi persoane juridice.  

În ceea ce priveşte persoanele fizice autorizate şi obiectul lor de activitate fiind 

agricultura. Persoanele juridice sunt reprezentate de societăţile cu răspundere limitată al căror 

principal obiect de activitate îl reprezintă comerţul. 

Deasemenea la nivelul comunei Peciu Nou funcționează societăți comerciale cu specific 

agricol. 

 

 

5. CULTURĂ ŞI EVENIMENTE CULTURALE CU CARACTER TRADIŢIONAL 

În perioada 01.06.2017 -31.12.2017 au avut loc următoarele evenimente culturale: 

- Lada cu zestre – martie 2017 festival derulat sub egida C.J.T, 
- Pentru tine mamă -  Ziua Femeii 8 martie, balul organizat de Primăria comunei Peciu Nou, 
- Ruga sîrbească a satului Diniaș – luna Mai, 
- Ruga sîrbească a satului Sînmartinul Sîrbesc de Ispas, 
- Copilul și copilăria – 01 iunie Ziua Copilului, serbare organizatăpentru copii de gimnaziu, 
- Ruga sîrbească Peciu Nou – eveniment organizat de rusalii,  

- 13 august – vizita a 160- de etnici germani, foști locuitori ai localității Peciu Nou însoțiți 

de ex primarul localității Rechberghausen domnul Reiner Ruf și actualul primar doamna 

Dörner Claudia; 

- 15 august – Ruga Satului Peciu Nou- Hramul Bisericii Ortodoxe Române Adormirea 

Maicii Domnului 

- 08 octombrie – Ruga Românească a satului Sînmartinul Sîrbesc, 

- 14 octombrie – Ziua Recoltei –zi dedicata agricultorilor, fermierilor și apicultorilor din 

comună,prilej cu care se face  sfințirea roadelor toamnei de către un sobor de preoți urmat 

de un program cultural-artistic susținut de ansamblurile folclorice Datina din Peciu Nou;  



 

 
 

Kud Sveti Nicola din Diniaș; Kud Kruna din Sînmartinu Sîrbesc.Proiectul cultural s-a 

derulat în parteneriat cu CJ Timiș și Centrul de Cultură și Artă a Jud.Timiș. 

Proiectul cultural s-a derulat în parteneriat cu C.J. Timiș și centrul de Cultură și Artă a 

Jud. Timiș. 

- 20 decembrie – Crăciunul Darul Bucuriei, spectacol desfăsurat de elevii Liceului Teoretic 

Peciu Nou și a școlilor generale din localitățile aparținătoare. 

 

6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 

Învăţământul de pe raza comunei Comunei Peciu Nou  se realizează prin Liceul Teoretic, 1 Scoală 

gimnazială, şcoli gimnaziale şi 3 grădiniţe din care 1 grădiniță cu program prelungit și două grădinițe cu 

program normal structurate pentru anul şcolar 2016-2017, astfel: 

 

LICEUL TEORETIC PECIU NOU  

Cadre didactice: - 42 

-    învățători calificați titular - 10 

-    profesori calificaţi, titulari - 35  

-   profesori calificaţi, suplinitori - 7 

Elevi:  

- ciclul primar: - 219   ;  

- ciclul gimnazial: - 172, 

- ciclul liceal: - 206 ;  

 

- Personal auxiliar: - 8 

- Personal nedidactic: - 11 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PECIU NOU 

5 educatoare calificate, din care: 5  titulare și  0 suplinitoare.  

- în anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi un număr de  98 de preşcolari.  

Personal administrativ şi de deservire:  3. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÎNMARTINU SÎRBESC 

1 educatoare calificate, din care: 1 titulare și  0 suplinitoare.  

- în anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi un număr de 16 de preşcolari.  



 

 
 

Personal administrativ şi de deservire: 1. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DINIAŞ 

 1 educatoare calificate, din care: 1 titulare și  0suplinitoare.  

- în anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi un număr de 28 de preşcolari.  

Personal administrativ şi de deservire: 1. 

 

Aceste instituţii sunt dotate cu laboratoare de informatică unde există conexiune la internet 

permanent, cabinete de istorie-geografie, biblioteci şcolare, elevii studiază limba engleză cu 

profesori de specialitate.  

 

 Bugetul alocat unităţilor de învăţământ în anul 2017 a fost de  3.560.100 lei, bani 

care au fost cheltuiţi astfel:  

 

-plata drepturilor de personal 3.178.100 lei;  

- plata burselor  20.000   lei;  

- asistență socială  27.000   lei;  

-plata bunurilor şi serviciilor  335.000lei pentru: utilităţi, deplasări, obiecte de inventar, reparaţii 

curente, vidanjarea grupurilor sanitare, igenizare. 

 

7. SĂNĂTATEA ŞI AGRICULTURĂ 

 

7.1 Dispensarele medicale umane   

Pe raza comunei există șapte  clădiri cu destinaţie – 2 cabinete medic familie, 2 cabinete 

medicină dentară, 3 farmacii . Activitatea medicală este asigurată de șapte   medici de familie 

(patru generalişti, trei stomatologi) şi doi asistenţi medicali.  

Starea de sănătate a populaţiei este în general bună. Există însă şi cazuri de îmbolnăviri, 

datorate lipsei controlului medical anual, pe care fiecare persoană trebuie să-l efectueze, pentru a 

depista din timp boala dar şi alimentaţiei proaste, deficitară în proteine, dar bogată în grăsimi.  

Lipsa resurselor financiare le determină pe unele persoane să nu facă unele investigaţii 

care le-ar fi de mare ajutor cu toţii ştiind că este mai uşor să previi decât să tratezi.  

 

7.2 Cabinet medical veterinar  

În comună există un cabinet medical veterinar care are ca obiectiv:  

 realizarea activităţilor sanitare-veterinare de interes public naţional, prevăzute în 

Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la 

animale, de prevenirea transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului, 

aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei;  



 

 
 

 efectuarea acţiunilor de depistare, imunoprofilaxie şi combatere, susţinute financiar de 

către stat;  

 catagrafierea efectivelor de animale din gospodăriile populaţiei;  

 apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la animale la om. 

 

 

8. COMPARTIMENT AGRICOL 

În anul 2017 au fost eliberate un număr de 46 atestate de producător și 46  carnete de 

comercializare, pentru care s-a efectuat verificarea în teren.  

Deasemenea, s-au eliberat adeverinţe necesare proprietarilor de construcții/terenuri şi/sau 

animale de pe raza comunei Comunei Peciu Nou în număr de 544.  

Au fost înregistrate un număr de 93 de dosare pentru legea 17/2014 privind vanzarea 

terenurilor in extravilan și  un număr de 94  de contracte arendă. 

Pentru actualizarea datelor din registrul agricol au fost tarnsmise un număr de 2227 adrese către 

cetățenii  din comună. 

 

 

 

 

 

9. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Referitor la asistenţa socială, în anul 2017 au fost înregistraţi în evidenţele Serviciul 

public de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, un număr de 15 persoane titulari ai ajutorului social. Beneficiarii de ajutor social apţi 

de muncă primesc plata numai după efectuarea orelor de muncă lunare în folosul colectivităţii 

locale.  

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru perioada rece conform Legii nr. 416/2001 în 

anul 2017 se ridică la suma de 4.350 lei, pentru  15 de persoane 

În ceea ce priveşte protecţia copilului, nu există situaţii de abandon de copii ci dimpotrivă 

sunt familii care au luat în plasament copii din alte localităţi.  



 

 
 

Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la nivel local, este monitorizată de Serviciul 

public de asistență socială și medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

Activitatea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se desfăşoară în colaborare cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Timiș. 

Astfel, în anul 2017 s-au primit la nivelul comunei următoarele prestaţii sociale:  

 alocaţii de stat conform Legii nr. 61/1993, republicată cu modificările și completările 

ulterioare – nr. beneficiari 45;  

 alocaţii pentru susţinerea familiei – nr. beneficiari  9;  

 indemnizații pentru creșterea copilului – nr. dosare  33;  

 indemnizație de inserție – nr. dosar 6 

Persoanele adulte care necesită protecţie specială au încadraţi asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului public pentru protecţia specială a 

persoanelor cu handicap de sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Peciu Nou .  

În anul 2017 au beneficiat de asistenţi personali un număr de  27 persoane şi alte 38 persoane au 

beneficiat de indemnizaţia cuvenită conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare. 

Cheltuielile înregistrate au fost în sumă de  1.185.366 - lei din care:  

- plata drepturilor salariale a asistenţilor personali 713.787 lei;  

 - plata indemnizaţiilor cuvenite persoanelor cu handicap – 471.579 lei.  
 

 

10. COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

 

La nivelul anului 2017 pe linie stare civilă au fost:  

 întocmite un număr de 108 acte de stare civilă, din care: 7 - acte de naştere, 56  acte de 

căsătorie, 45 -acte de deces;  

 eliberate un număr de     certificate, din care: 15 de naştere,  69 de căsătorie, 62 de deces;  

 eliberate din oficiu sau la cerere un număr de 14 livrete de familie;  

 operate un număr de  158 menţiuni pe actele de stare civilă ,din care 111 din oficiu şi 47 

primite de la alte serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau 

primării din județ sau din țară și comunicate un număr de 64  menţiuni către servicii 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau primării din județ sau din țară; 

 

 

 

 

11. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ  



 

 
 

La acest capitol s-au cheltuit sume cu bunuri şi servicii de –  133.920 lei, din care: 

- iluminatul public – 133.920 lei;  

 

 

12. LĂCAŞURI DE CULT 

În comună există: 

- 3 biserici ortodoxe române; 

- 3 biserici ortodoxe sârbe; 

- 1 biserică greco catolică; 

- 1 biserică romano catolică; 

- 1 biserică baptistă;    

- 3 biserici penticostale. 

 

13. RELAȚIA CU CETĂȚENII  

În anul 2017 au fost primite spre solutionare un nr. de aproximativ 12.844 cereri din 

partea cetatenilor , inclusiv sesizările și reclamațiile. Cetățenii comunei au fost consiliați prin 

intermediul compartimentelor de specialitate ale primarului, audiențele Primarului s-au 

desfasurat permanent.  

   

14.AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISMUL ȘI NOMENCLATURA 

STRADALĂ  

Au fost eliberate un număr de 104 autorizații de construcție și un număr de  204 

certificate de urbanism;  

Totodată, s-a participat la efectuarea unui număr de 9 recepţii la terminarea lucrărilor din 

care 0 recepții publice și 9  recepții de construire pentru diferite categorii de construcţii şi a unui 

număr de _- recepţii la terminarea lucrărilor de desfiinţare a unor construcţii. 

 

14.1 Infrastructura rutieră 

Trama stradală a comunei este de 48,904 km de  străzi, din care: 28.361 drumuri 

comunale și 7050 km drumuri județenece  sunt asfaltate, 13.493 km sunt neasfaltate  fapt ce face 

foarte greu accesul în perioadele ploioase ale anului. 

 

14.2 Infrastructură edilitară  

 

 Alimentarea cu apă  

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă în prezent sunt racordate 1.663 gospodări din 

comună.  

Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Peciu Nou  a fost predată către S.C. CONSLOCSERV 

PECIU NOU, în luna septembrie 2016. 



 

 
 

 

 

Alimentarea cu gaze naturale  

În anul 2017 a  fost efectuată branșarea cu gaz la After Scool din localitatea Peciu Nou. 

 

 

 

 

Alte lucrări realizate/lucrări în curs în anul 2017  

1. Reabilitare terasă Cămin Cultural Peciu Nou – finalizat; 

2. Inaugurarea clădirii în care funcționează After Scool - finalizat; 

3. Iluminat public Peciu Nou – finalizat; 

4. Pietruire străzi în loc. Peciu Nou –  partial realizat; 

5. Reabilitare Cămin Cultural Diniaș – investiție în derulare; 

6. Amenajare parc Peciu Nou – investiție în derulare; 

7. Branșare racorduri de canalizare Sînmartinul Sîrbesc -  investiție în derulare; 

8.Reabilitare rețea distribuție apă potabilă și stație tratare Diniaș -  investiție în derulare; 

9.Înfințare rețea canalizare Diniaș cu stație de evacuare Sînmartinul Sîrbesc -  investiție în 

derulare; 

10. Modernizare străzi comunale în loc. Sînmartinul Sîrbesc -  investiție în derulare; 

11. Construire grădiniță cu program prelungit -  investiție în derulare. 

 

 

Cu stimă 

Primar  

Drăgan Gabriel Razvan 

 

                                                                                                                    Întocmit 

                                                                                                                   Susana Popa 

 

 

 


