RAPORT PRIMAR
2012
(6 luni mandat)
1. Achitarea datoriilor rămase de la fosta conducere , în jur de 10 miliarde lei (vechi) penstru
SC Confort SA care reprezentau asfaltarea drumului spre gară – 4,32 miliarde lei (vechi),
realizată în 2008, asfaltarea drumului Herneacova – rest de 5 miliarde lei – care reprezintă
penalizările , alte cheltuieli cu executorii judecătorești cca. – 0,3 miliarde, achitarea către
ASA - restanțe 2011 – 2012, achitarea către SC Alba Com – extindere rețea de joasă
tensiune, inclusiv iluminatul publicdin cartierul nou, achitarea a 2 miliarde lei(vechi) –
datorii diverși furnizori mici;
2. Amenajarea centrului orașului Recaș, prin asfaltarea tuturor porțiunilor și trasarea de parcări
civilizate conform cu cele existente în marile orașe;
3. Igienizarea tutror locurilor publice și a drumului național unde erau tot felul de bălării și
buruieni;
4. Decolmatarea canalului principal de evacuare a apelor uzate (potocul), inclusiv grădinile
locuitorilor din zonă, apoi celelalte canale principale și în continuare până la finalizarea
completă pe lângă drumurile care leagă Recașul de satele aparținătoare.
5. Toaletarea drumului care leagă Recașul de Cramele Recaș. Lucrarea va continua cu
amenajarea acestor porțiuni de drum în sensul că se vor planta arbori și arbuști decorativi, iar
pentru întreținerea drumului avem o înțelegere cu conducerea celor de la Cramele Recaș;
6. Amenajarea de parcări la toate cimitirele de pe raza orașului , combinate cu plantarea de
arbori și arbuști ornamentali, lucrare ce va continua și la cimitirul penticostal, urmând și pe
satele aparținătoare;
7. Refacerea acoperișului de la Casa de Cultură Recaș printr-o lucrare de calitate pentru a evita
lucrările de refacere care se realizau o dată la doi-trei ani;
8. Instalația de încălzire de la Liceul Teoretic Recaș cu materiale de ultimă generație, refăcută
complet deși a fost realizată în anul 2009;
9. Amenajarea curții interioare a primăriei(gard tencuit, zugrăvit);
10. Zugrăvirea tuturor școlilor și grădinițelor din Recaș și din satele aparținătoare, inclusiv
reparații curente;
11. Amenajarea/repararea drumurilro de acces din interiorul localității prin nivelare cu
autogreder și compactor, inclusiv măcinare asfalt Satu Nou și completare cu piatră plus
compactare;
12. Nivelarea grămezilor de betoane rezultate din amenajarea drumului european din zona
Bazoș, lângă Sodacma și apoi la fosta groapă de gunoi Recaș și Izvin;
13. Extinderea rețelei de apă în Cartierul Nou și în Satu Nou pe strada Răsăritului;
HERNEACOVA:
1. Extinderea rețelei de apă până la finalizarea acesteia;
2. Amenajarea școlii generale și a grădiniței atât în interior cât și în exterior la standarde
europene;
3. Amenajarea curții interioare la Căminul Cultural, plantare de pomi ornamentali, etc.;
IZVIN:
1. Amenajarea drumurilor de acces din interiorul localității și pietruirea celor de pământ
încă existente;

2. Racordarea sălii de sport de la marginea localității la utilitățile de strictă necesitate:
curent, apă, canalizare (prin montarea a două fose septice performante);
3. Amenajarea de parcări la sala de sport, lucrarea fiind în desfășurare va continua
inclusiv până la pavarea acestora;
4. Amenajarea în incinta sălii de sport din Izvin a unei săli de fitness;
5. Plantare de pomi pentru amenajarea unor perdele forestiere;
6. Modernizarea forajului de apă din centrul localității;
7. Amenajarea podului de la intrarea în localitatea , precum și a altor poduri;
8. Extinderea rețelei de iluminat public în cartierele noi și alimentarea cu apă;
9. Zugrăvitul interior în incinta Școlii Vechi;
10. Demararea lucrărilor pentru înființarea unui PUZ 10-12 ha;
STANCIOVA:
1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă până la definitivarea ei;
2. Amenajarea unui număr de 30 podețepentru excesul de apă de pe drumurile din
interiorul localității;
3. Amenajarea de canale pentru evacuarea acestor ape pluviale – lucrarea fiind în
desfășurare la fel ca și pietruirea drumurilor ;
4. Repararea drumului de legătură între Herneacova – Stanciova;
PETROVASELO:
Amenajarea parțială a drumurilor de acces din interiorul localității;
Amenajarea de podețe pentru evacuarea apelor rezultate din precipitații;
Repararea parțială a unor trotuare;
Platformă betonată din fața magazinului sătesc din localitate;
Amenajarea exterioară și interioară a clădirilor în care funcționează grădinița,
club pentru pensionari, birou agent de poliție, etc.;
6. Demararea lucrărilor pentru înființarea unui PUZ 3,5 ha;
1.
2.
3.
4.
5.

BAZOS
1. Repararea drumului de legătură între Recaș și Bazoș prin plombare cu stropiri succesive
până la Țiglărie și nivelare, adaos de piatră și compactare în continuare până în localitate;
2. Repararea tuturor drumurilor de acces din interiorul localității prin pietruire, compactare,
podețe, canale, etc.;
3. Demararea lucrărilor pentru înființarea unui PUZ mai mic, acolo unde sunt probleme de
construcții efectuate deja;
IANCULEASA
1. Nivelarea pământului din vecinătatea cartierului în vederea amenajării unui PUZ de
locuințe, un teren de fotbal, parc dendrologic, etc.;
2. Amenajarea unui canal în fața locuințelor, includiv montarea unor podețe pentru
prevenirea inundațiilor;
3. Amenajarea parțială a drumurilor de acces din interior;
4. Demararea lucrărilor de indicări topografice pentru intabularea clădirilor existente.

