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Preambul
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, prezentăm “Raportului Primarului
Oraşului Recaş privind activitatea pe anul 2018” , raport ce pune la dispoziţia Consiliului
Local al Oraşului Recaş şi cetăţenilor date concrete despre activitatea desfăşurată de
executivul primăriei, modul în care au fost cheltuiţi banii publici, au fost duse la
îndeplinire obiectivele propuse în anul anterior şi rezolvate problemele comunităţii.

REALIZĂRI 2018
1. Decolmatarea și reprofilarea canalului magistral Simei (Herneacova) – sat
Nadăș. – FINALIZAT
2. Amenajare trotuare și parcare pe strada George Coșbuc, vizavi de Asociația
Generația Tânără, oraș Recaș. – FINALIZAT
3. Lucrări de înlocuire a stâlpilor de iluminat public din lemn din orașul Recaș. FINALIZAT
4. Lucrări de pietruire a drumurilor neasfaltate de pe raza UAT Recaș și
decolmatarea canalelor magistrale și vanelor de protecție pentru evacuarea
apelor pluviale de pe străzile recent asfaltate (zona Cartier Nord, str.
Primăverii și str. Teiului). – FINALIZAT ÎN PROPORȚIE DE 60%
5. Extindere iluminat public pe str. Aleea Bradului și prelungire str. Narciselor din
sat Izvin, oraș Recaș. – FINALIZAT
6. Lucrări de marcaj rutier pe raza UAT Recaș. – FINALIZAT
7. Lucrări de terasamente și pregătire a terenului pe raza UATO Recaș . –
FINALIZAT ÎN PROPORȚIE DE 80%

8. Lucrări de reparații alei pietonale pe strada George Coșbuc și strada Bachus,
oraș Recaș. – FINALIZAT
9. Reparații trotuare și platforme betonate în zona cișmelelor din orașul Recaș și
sat Izvin. – FINALIZAT
Lucrări de reparații la Stadionul din orașul Recaș. – FINALIZAT
Lucrări de întreținere străzi asfaltate în localitatea Izvin. – FINALIZAT
Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Primăverii – Lot 1. – FINALIZAT
Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Liliacului + Daliei – Lot 2. –
FINALIZAT
14. Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Albăstrelelor – Lot 3. –
FINALIZAT
15. Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Teiului – Lot 4. – FINALIZAT
16. Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Crinului – Lot 5. – FINALIZAT
17. Lucrări de asfaltare în Orașul Recaș: strada Salcâmului – Lot 6. – FINALIZAT
18. Curăţarea vegetaţiei, prin tocare şi scos rădăcini, pe marginea drumului
comunal Recaş-Bazoş . – FINALIZAT
19. Reabilitare peisagistică și de infrastructură a străzilor Viei și Vinului în Orașul
Recaș, lucrări demarate în anul 2017. – ÎN CURS DE REALIZARE
20. Lucrări de asfaltare în sat Izvin pe străzile: Octavian Goga, Mihai Eminescu și
Aleea Sportivilor – Lot 1 Strada Aleea Sportivilor, lucrări demarate în anul
2017. – FINALIZAT
21. Lucrări de asfaltare în sat Izvin pe străzile: Lot 2 Strada Mihai Eminescu, Lot 3
Strada Octavian Goga, lucrări demarate în anul 2017. - FINALIZAT
22. Asfaltare străzi înterioare în oraşul Recaş: George Enescu și Nicolae
Bălcescu, lucrări demarate în anul 2016. – FINALIZAT
23. Alimentarea cu apă a satelor Izvin, Bazoş şi Petrovaselo (prin Programul
national de dezvoltare locală, OG 7, OUG 28/2013). – FINALIZAT ŞI PREDAT
AQUATIMULUI
24. Reabilitare străzi interioare în sat Herneacova, oraș Recaș. – ÎN CURS DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
25. S-au efectuat servicii de deratizare pe raza localității Recaș de două ori pe an,
în vederea combaterii rozătoarelor precum și tratamente aviochimice împotriva
țânțarilor.
26. Au fost întocmite proiecte tehnice / studii de fezabilitate / D.A.L.I. pentru
următoarele obiective: reabilitare străzi interioare în sat Stanciova; lucrări de
modernizare străzi în orașul Recaș: strada Răchitei, Bujorilor, Rozelor și
strada Văii; în vederea realizării unui bloc ANL cu regim de înălțime P+2E+M
10.
11.
12.
13.

și 30 de unități locative, în orașul Recaș;; reabilitare străzi interioare în sat
Herneacova, oraş Recaş;
27. Au fost întocmite documentațiile necesare în vederea înființării Serviciului de
Iluminat Public – S.I.P.
28. Au fost contractate serviciile de proiectare PUZ, zonă de locuințe și servicii str. Vinului. – ÎN CURS DE FINALIZARE
29. Au fost contractate serviciile de proiectare PUZ, zonă de agreement și sport –
bazin de înot didactic, demarcate în anul 2017. – ÎN CURS DE FINALIZARE
30. Au fost contractate servicii de consultanta de specialitate in vederea elaborarii
amenajamentului pastoral pentru pajistile U.A.T. Recas. – ÎN CURS DE
FINALIZARE
31. Au fost achiziţionate următoarele materiale: piatră, balast, nisip şi sare pentru
deszăpezire.
32. S-au mai achiziționat și 6 motocositoare marca STIHL, 54 lămpi cu led de
45w, 16 stâlpi de iluminat public din metal, 12 tuburi din beton armat, 14
ghivece pentru arbori, 10 bănci cu jardiniere și peste 1000 de specii diferite de
pomi ornamentali.
33. Au fost achiziționate bănci și echipamente de joacă pentru parcurile de pe
raza UAT Recaș (60 bănci, 10 mese de exterior cu 2 bănci, 1 blat tobogan
drept, 4 mese de tenis blat din beton).
34. Prin programul transfrontalier România – Serbia, proiectul POMPIERII SI
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, au fost achiziționate
următoarele: 2 autospeciale de stins incendii, 1 utilaj multifunctional cu plug de
zapada, cupa de pamant , tocator vegetal cu brat articulat pentru taierea
materialului vegetal de pe maginea drumurilor , de pe canale de irigatii si
rezerva de apa pentru curatirea drumurilor in caz de accidente , scurgeri
material combustibil , ulei etc; un generator de current, o pompa de apa de
mare capacitate, o pompa de apa de mica capacitate, o sirena electrica, statiii
de monitorizare mediu, un compresor, un rectificator, 14 echipamente de
interventie din neopren pentru Pompierii voluntari din Recaș.
35. Plantarea a 2500 de pomi ornamentali pe următoarele străzi:
- Răsăritului
- Bujorilor
- Plopilor
- Preot Traian Pelea – Izvin
- Aleea Sportivilor – Izvin
- Pe porțiunea Calea Timișoarei – Izvin
- Ion Cojar
- George Enescu
- Ianculeasa

36. Contractarea unui împrumut de la Ministerul Finanțelor Publice în valoare de
3.781.677 lei pentru proiectul POMPIERII SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA, program transfrontalier România – Serbia.

PRIMAR,
Ing. Teodor PAVEL

