ORAŞ CIACOVA
REALIZĂRI 2008-2012

1. Infrastructură
a.)drumuri
-Asfaltare străzi în oraşul Ciacova, pe o lungime de 1,7 km- str.
Voitegului, str. Traian Vuia şi str. Crizantemelor;
-Asfaltare străzi în oraşul Ciacova: str. Unirii, str.Dositei Obradovici şi
str. Tudor Vladimirescu, pe o lungime de 2, 5 km;
-Pietruire străzi în oraşul Ciacova-zona Târgului şi alte străzi din
interiorul oraşului Ciacova;
-Pietruire străzi în satul Macedonia-în proporţie de 100%;
-Pietruire străzi în satul Cebza-în proporţie de 90%;
-Pietruire străzi în satul Obad-în proporţie de 90%;
-Pietruire străzi în satul Petroman-în proporţie de 85%.
Investiţii în curs de execuţie :
- „Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova” pe o
lungime de 9.500,00 m, după cum urmează:
- D.C. 195 (Petroman): 3.800,00 m
- D.C. 196 (Petroman) :2.200,00 m
- D.C. 197 (Obad ): 2.300,00 m
- Stradă intravilan (Cebza): 1.200,00 m.
Investiţie finanţată din fonduri guvernamentale, prin Programul
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 12.824.041,00 lei.
- Asfaltare drum Jebel-Ciacova pe o lungime de 4, 6 km.
Proiect depus spre finanţare
Proiectul „Modernizare reţea stradală în oraşul Ciacova” vizează
asfaltarea următoarelor străzi din oraşul Ciacova: Plopilor, Victoriei, Cloşca,
M. Eminescu, Gheorghe Doja, Avram Iancu, Carpaţi, Horia, Timişului,
Bistriţei.
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 6.102.164,00 lei.
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b.) apă şi canalizare
La nivelul Oraşului Ciacova, se derulează o amplă investiţie în
infrastructura de apă şi apă uzată, finanţată din fondurile europene, POS
Mediu, şi anume:
-extinderea colectorului principal de canalizare şi a reţelei de
canalizare (pe o lungime de 13 km);
-realizarea a trei a staţii de pompare apă uzată şi construirea unei noi
staţii de epurare apă uzată în aglomerarea Ciacova.
Valoarea totală a investiţiei este de 3.498.972,00 Euro, fără TVA.
Lucrările investiţionale menţionate sunt executate de către operatorul
economic PORR BAU GMBH Austria.

2. Reabilitare/modernizare şcoli, grădiniţe şi alte obiective publice
- Reabilitare corp clădire gimnaziu (etaj superior şi acoperiş) şi achiziţie
grupuri sanitare la Liceul „Alexandru Mocioni” Ciacova;
- Amenajare curte interioară şi realizare teren sintetic în incinta Liceului
„Alexandru Mocioni” Ciacova;
- Reparaţii interioare şi achiziţie grupuri sanitare la Grădiniţa cu
Program Normal şi Prelungit Ciacova;
- Reparaţii interioare şi achiziţie grupuri sanitare la Grădiniţa cu
Program Normal Obad;
- Reabilitare cabinete medicale în satele Petroman, Macedonia, Cebza şi
Obad;
- Reabiltare Cămin Cultural sat Macedonia;
- Reabilitare Cămin Cultural sat Obad;
- Investiţia „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sat
Petroman, oraş Ciacova, judeţul Timiş” finanţată în cadrul
„Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale,
componenta reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi
dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul mic urban”
derulat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A..
Valoarea totală a investiţiei : 1.775.023,77 lei.
- Finalizarea lucrărilor la Sala de Sport a oraşului Ciacova.
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Investiţii în curs de execuţie :
- Investiţia “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sat
Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş” finanţată în cadrul „Programului
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban” derulat prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -S.A..
- Investiţia „Construire creşă în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”
finanţată din fonduri guvernamentale, prin Programul Naţional de Dezvoltare
a Infrastructurii (PNDI).
 A fost pregătită documentaţia aferentă Proiectului “Construire şi
dotare Casă de Cultură în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” , în vederea
depunerii spre finanţare în cadrul „Programului prioritar naţional
pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile
unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban” .
 A fost elaborată documentaţia tehnico-economică de proiectare (Faza
DALI) aferentă investiţiei “Reabilitarea Palatului Administrativ, str.
Piaţa Cetăţii, nr.2 oraş Ciacova, judeţul Timiş”.

3. Proiecte de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător:
a.) Parcuri
- Proiectul „TschakoPark, veche bijuterie a oraşului” finanţat din
Fondul pentru mediu în cadrul “Programului Naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, a avut ca
obiectiv general, amenajarea şi extinderea celor două parcuri din zona
centrală a oraşului Ciacova.
În cadrul investiţiei au fost realizate următoarele categorii de lucrări:






Reabilitarea aleilor pietonale;
Sistematizarea zonelor destinate sportului;
Dotări urbane şi spaţii de joc;
Sistematizarea vegetaţiei;
Reabilitarea şi iluminarea fântânii arteziene;
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 Renovare –modernizare gard împrejmuire;
 Realizarea sistemului de irigat.
Valoarea totală a investiţiei : 677.526,71 lei.
 A fost elaborată documentaţia tehnico-economică de proiectare
(Fazele SF, PT+DE+CS) aferentă investiţiei „Amenajarea peisagistică a
spaţiilor verzi aferente zonei rezidenţiale cu funcţiuni complementare,
dotări şi servicii publice Ciacova Nord-Calea Ferată“ în vederea
depunerii spre finanţare în cadrul “Programului Naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi”.
b.) Locuri de joacă amenajate
-Amenajare locuri de joacă în toate satele aparţinătoare ale oraşului
Ciacova- Petroman, Cebza, Macedonia şi Obad.
c.) Împăduriri d.) Salubrizare
- Dotarea gospodăriilor, a agenţilor aconomici din oraşul Ciacova şi
satele aparţinătoare, cu pubele şi recipiente pentru compost, colectarea
şi transportul deşeurilor cu autogunoierele compactoare la staţia de
transfer la care este arondată unitatea administrativ-teritorială Ciacova;
- Închiderea gropii de gunoi neconforme a oraşului Ciacova şi
concesionarea terenului aferent, în suprafaţă de 52.515 mp, în scopul
amenajării unei zone de agrement cu specific pescăresc.
e.) Decolmatarea şanţurilor şi rigolelor existente pentru colectarea apelor
pluviale în întreaga unitate administrativ-teritorială Ciacova.
f.) Supraînălţarea digului râului Timiş în scopul prevenirii inundaţiilor
localităţilor învecinate.

4. Proiecte realizate în vederea valorificării potenţialului turistic
al zonei
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5. Alte proiecte realizate cu sprijinul Guvernului României
Investiţii în curs de execuţie :
- Investiţia “Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,
în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” inclusă în Lista obiectivelor de investiţii a
A.N.L., în cadrul Programului Guvernamental „Construirea de locuinţe
pentru tineri destinate închirierii”. Investiţia vizează construirea, într-o primă
etapă, a 45 de unităţi locative, regim de înălţime P+2E, pe terenul delimitat
în cadrul P.U.Z. –„Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare,
dotări şi servicii publice Ciacova Nord- Calea Ferată”, în suprafaţă de 2600
mp şi în a doua etapă, a 48 de unităţi locative, regim de înălţime P+2E, pe
terenul delimitat în cadrul P.U.Z. ––„Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni
complementare, dotări şi servicii publice Ciacova Nord-Calea Ferată”, în
suprafaţă de 3000 mp.
- Investiţia “Construire Sală de sport- Şcoala cu clasele I-IV Cebza, sat
Cebza -oraş Ciacova” finanţată în cadrul Programului “Săli de sport” .

6. Proiecte realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş
Susţinerea financiară a investiţiilor în :
- infrastructură rutieră –drumuri şi străzi;
- infrastructura de apă şi apă uzată;
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport public rutier şi introducrea
autobuzelor în toate satele aparţinătoare oraşului Ciacova;
- iluminat public Modernizare iluminat public stradal în oraşul Ciacova şi satele
aparţinătoare;
 Realizare iluminat arhitectural-Turnul medieval „CULA”.

7.Proiecte realizate prin intermediul
(absorbţie fonduri europene).

fondurilor

europene

Investiţii în curs de execuţie :
- Investiţia „Consolidarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a
Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş”
finanţată prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013.
Valoarea totală a investiţiei : 440.608,00 Euro.
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- Investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea
şi dotarea
corespunzătoare a Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraş
Ciacova, judeţul Timiş” finanţată prin Programul Operaţional Regional
(P.O.R.) 2007-2013. Valoarea totală a investiţiei : 430.093,00 Euro.
Proiect depus spre finanţare
- Proiectul ”Pe urmele şvabilor dunăreni –traseu transfrontalier
multicultural-istoric, arhitectural şi religios” depus în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 20072013, are ca obiective principale:
 Execuţie lucrări privind reabilitarea Ansamblului Urban „Piaţa
Republicii”, oraş Ciacova;
 Promovarea traseului turistic transfrontalier, precum şi organizarea
şi desfăşurarea vizitelor grupurilor cu personalităţi culturale şi
sportive, cu manageri ai unor tour-operatori şi agenţii de turism
pentru inaugurarea circuitelor şi traseelor tematice ”Pe urmele
şvabilor dunăreni”.
Valoarea totală a proiectului se ridică la suma 1.685.140,00 Euro, din
care: liderului de proiect, oraşul Ciacova, îi revine suma de 935.000,00
Euro, partenerului român de proiect, oraşul Lipova, suma de 146.000,00
Euro, iar partenerului maghiar de proiect, oraşul Gyula, 604.140,00 Euro.

8. Alte realizări
- Înfiinţare Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei
(SPCLEP)Ciacova;
- Concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului Ciacova, în
suprafaţă de 1.020 mp, în vederea realizării unei staţii de distribuţie a
combustibililor lichizi auto;
- Atribuirea, în folosinţă gratuită, a 21 de parcele de teren, tinerilor, în
vederea construirii de locuinţă proprietate personală;
- Atribuirea, în concesiune, a 5 de parcele de teren, tinerilor, în vederea
construirii de locuinţă proprietate personală;
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- Elaborarea documentaţiei cadastrale şi a studiilor de teren în vederea
concesionării a 22,3 ha de teren din domeniul privat al oraşului
Ciacova, pentru realizarea unui parc cu panouri fotovoltaice.
- Demersuri administrative pentru deschiderea unui centru APIA şi a
Camerei Agricole în oraşul Ciacova.

ANEXA :
-Îmbunătăţirea semnificativă a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor
de către administraţia publică locală a oraşului Ciacova;
- Dezvoltarea capacităţii administrative a oraşului Ciacova; fluidizarea
circuitului informaţional şi al documentelor în cadrul instituţiei Primăria
Oraşului Ciacova; promptitudine în rezolvarea problemelor cetăţenilor
adresate autorităţilor publice locale.
-Susţinerea agricultorilor şi crescătorilor de animale; instituirea celor mai
mici taxe de păşunat; curăţirea păşunilor; disciplinarea păşunatului.
-Desfăşurarea diferitor evenimente şi acţiuni de voluntariat.

- Viața cultural-sportivă a orașului Ciacova
În ceea ce privește viața culturală a localității Ciacova și satelor
aparținătoare, s-a urmărit creşterea a gradului de implicare a cetățenilor în
derularea unor activități precum și creșterea acesului acestora la o viață
culturală sănătoasă prin diversificarea ofertanților culturali și revitalizarea
obiceiurilor și tradițiilor locale. În acest sens sunt susținute două formații de
dansatori (tineri și copii) care au participat la diverse festivaluri de folclor
atât în județ cât și în afara județului, unul dintre cele mai importante
evenimente, care au adus și rezultate remarcabile, fiind participarea la
festivalul ,,Lada cu zestre”. Ambele formații de dansatori beneficiază de
instruire cu personal de specialitate iar în vara anului 2011 s-au achiziționat
costume populare și pentru formația de copii.
Una dintre prioritățile legate de viața culturală a localității și satelor
aparținătoare a fost asigurarea unei infrastructuri culturale adecvate prin
reabilitarea clădirilor cu destinație culturală.
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Agenda culturală anuală a principalelor activități cultural-sportive s-a
îmbogățit de la un an la altul, cele mai importante evenimente organizate în
ultimii 4 ani, și care au caracter de continuitate, fiind:
- ,, Ziua mondială a vârstnicilor„-balul pensionarilor
- 1 iunie-,,Ziua Internațională a copilului”
- Activități dedicate sărbătorilor naționale (Ziua Națională a României,
Ziua Eroilor)
- Concerte în colaborate cu Opera Română din Timișoara, în perioada
Sărbătorilor de iarnă dar și în cursul anului
- Activități de creație pentru copii școlari și preșcolari
- Competiții sportive la diverse discipline atât la nivel de localitate cât
și între localități
- Evenimente culturale realizate în mediul instituționalizat
Din anul 2010 biblioteca din oraş, datorită programului ,, BiblionetLumea în biblioteca mea” pune la dispoziția utilizatorilor accesul
gratuit la informație, fiind dotată cu calculatoare și echipamente
periferice și conexiune la internet.
Dinamizarea sportului a constituit o altă prioritate care s-a
materializat prin susținerea asociațiilor sportive precum și prin
modernizarea bazelor sportive, rezultatele fiind pe măsura eforturilor
depuse.
Toate aceste activități cultural-sportive au drept obiectiv educarea și
formarea consumatorului cultural, o viață culturală diversificată și
totodată competitivă.

PRIMAR
FILIP PETRU
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