RAPORT PRIMAR
2013
1. Demararea lucrărilor de canalizare a orașului Recaș și a unei stații noi de epurare și tratare a
apelor reziduale;
2. Amenajarea Parcului Central din oraș Recaș prin degajarea de piatră și balastru, transport
pământ aluvionar (cca. 2000 tone), sistem de irigat performant, reînsămânțarea cu gazon a
întregii suprafețe;
3. Construcția unei fântâni arteziene și a unei cișmele pentru apă potabilă în parcul central al
orașului;
4. Extinderea birourilor instituției și amenajarea, precum și dotarea acestora cu mobilier;
5. Amenajarea de parcări publice în zona limitrofă a Liceului Teoretic Recaș, și a unei
platforme betonate;
6. Amenajarea Sălii de Sport Recaș – împrejmuire, înlocuirea canalizării, canal colectare, ape
pluviale, jgheaburi de colectare, etc.
7. Amenajarea terenului (pregătirea) pentru înființarea unui parc de copii modern la Liceul
Teoretic Recaș;
8. Modernizarea și extinderea pieței agro-alimentare a orașului Recaș, investiție ce va continua
și pe parcursul anului 2014;
9. Demolarea și construirea unor toalete publice la Casa de Cultură Recaș;
10. Reparația fațadei și zugrăvirea Casei de Cultură a orașului Recaș, inclusiv scările de la
intrarea principal prin plecarea cu gresie;
11. Înlocuirea parchetului și amenajarea scenei la Casa de Cultură, zugrăvitul interior, dotarea
cu 300 scaune.
12. Construirea unui număr de 12 locuințe sociale de necesitate/urgență pentru familii
defavorizate și mutarea familiilor de la fosta stație de epurare a orașului Recaș;
13. Curățirea de arbuști , arbori, mărăcini, etc. a drumurilor de acces Recaș-Tiglărie și plantarea
pe ambele părți de pomi ornamentali(salcam , măr decorativ, prun roșu, stejar, etc.)
14. Curățarea drumului spre Gara CFR (Aleea CFR) de arbuști, mărăcinișuri, etc. și plantarea
pe ambele părți cu pomi decorativi(tei);
15. Amenajarea de parcări moderne la Cimitirul Penticostal și Stadionul San-Siro;
16. Construirea unei porți de acces în incinta Stadionului San-Siro, porți metalice pentru teren,
bănci, pentru publicul spectator, investiție ce va continua și pe parcursul anului 2014;
17. Amenajarea întregului complex sportiv San-Siro, prin reînsămânțări ale gazonului, înălțarea
digului la canal magistral, plantări de pomi, bariere, împrejmuiri gard, etc.;
18. Construcție cișmea de alimentare publică cu apă potabilă, pe strada Viei, în zona brutăriei;
19. Achiziționarea unei microstații de alimentare cu carburanți (PECO) și montarea ei la Parcul
Auto al instituției;
20. Achiziționarea unei mașini pentru colectarea gunoaielor menajere;
21. Extinderea rețelei de iluminat public și definitivarea formalităților necesare pentru
efectuarea racordărilor la rețeaua națională de alimentare cu energie electrică a cartierului
Recaș-Nord;
HERNEACOVA:
1. Construirea și punerea în folosință a unui foraj nou cu o adâncime de 160 m, pentru
alimentarea cu apă potabilă a localității;
2. Pietruirea tuturor drumurilor interioare din sat, profilarea și compactarea lor;
3. Amenajare de canale marginale pentru ape pluviale pe toată rețeaua de drumuri interioare;
4. Nivelarea gropilor de gunoi existente la nivelul localității Herneacova;

5. Inființarea unui PUZ compus din 35 loturi pentru construcții de locuințe – extinderea satului;
6. Amenajarea și dotarea corespunzătoare a celor 7 fântâni existente în sat;
IZVIN:
Asfaltarea a 50% dintre drumurile interioare care au ieșire la drumul european;
Construirea unei cișmele pentru apă potabilă pe strada Emilia Lungu;
Pietruirea tuturor drumurilor interioare, profilarea și compactarea lor;
Schimbarea acoperișului de pe școala veche și a sistemului de evacuare a apelor rezultate
din ploi și topirea zăpezilor;
5. Amenajarea unei parcări la cimitirul din localitate;
6. Demararea lucrărilor pentru înființarea unui PUZ pe o suprafață de 5-6 ha;
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STANCIOVA:
1. Extinderea definitivă a rețelei de alimentare cu apă;
2. Amenajarea de încă 10-15 podețe pentru dirijarea excesului de apă pe drumurile din
interiorul localității;
3. Amenajarea de canale marginale pe toate drumurile interioare ;
4. Pietruirea, profilarea și compactarea tuturor drumurilor interioare;
5. Repararea și întreținerea drumului de legătură între Herneacova și Stanciova;
6. Amenajarea fântânilor existente în sat și dotarea civilizată și corespunzătoare a
acestora;
7. Schimbarea completă a acoperișului la clădirea în care funcționează grădinița;
8. Amenajarea unui parc de joacă pentru copii la Stadionul din Stanciova;
PETROVASELO:
1. Amenajarea tuturor drumurilor de acces din interiorul localității, pietruire,
profilare și compactarea lor;
2. Amenajare de trotuare noi și construcție de podețe noi;
3. Amenajarea exterioară a clădirii unde funcționează grădinița (continuare);
4. Pietruirea și întreținerea drumului de legătură dintre Recaș și Petrovaselo;
BAZOȘ:
1. Repararea , pietruirea drumului de legătură dintre Recaș – Ianculeasa –
Bazoș;
2. Continuarea reparării drumurilor interioare;
3. Amenajarea interioară a Căminului Cultural și dotarea acestuia cu mobilier
nou;
4. Amenajarea curții interioare la biserica localității și construirea unei scene
multifuncționale;
IANCULEASA:
1. Betonarea tuturor aleelor interioare din cartier;
2. Înființarea unui PUZ pentru punerea în legalitate a construcțiilor deja
existente;
3. Demararea lucrărilor pentru înființarea unui PUZ nou pe o suprafață de
3,5 ha;
4. Pietruirea drumurilor principale și toaletarea zonei;

