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RAPORT DE ACTIVITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI MACEA
PE ANUL 2009

Anul 2009 a fost anul în care practic s-au cules roadele muncii
depuse cu mult timp în urmă de către Primăria şi Consiliul local
alcomunei Macea.
Astfel, s-a realizat rebilitarea centrului localităŃii Macea prin pavare
cu dale din beton a trotuarelor, amenajarea unui număr de patru staŃii de
autobus cu dale din beton, amenajarea unui număr de patru parcări
moderne, la fel pavate cu dale din beton, a platoului din faŃa Bisericii
Ortodoxe Macea, a curŃii şi platoului din faŃa Primăriei comunei Macea.
CantităŃile de lucrări executate se prezintă astfel:
- total pavaj de 6 cm executat: 3431 mp;
- total pavaj de 8 cm executat: 2518 mp;
- total borduri mici: 2574 ml;
- total borduri mari: 662 ml.
Totodată au fost amenajate scuarurile din centru localităŃi Macea şi
din curtea Primăriei comunei Macea prin însămânŃarea cu gazon şi
plantarea de arbuşti ornamentali pentru a înbrăca într-o haină nouă
centrul civic. Desigur că este loc de mai bine pentru înfăŃişarea actuală a
zonie descrise mai sus, în primul rând mă refer aici la zonele din imediata
apropiere a staŃiilor de autobus, a curăŃeniei care trebuie respectată de
către locuitorii comunei, de îngrijirea şi toaletarea zonelor verzi în mod
continuu atât de către Primărie cât şi de către cetăŃeni.
Pentru că am vorbit despre înfrumuseŃarea comunei mai trebuie să
precizez că, după consultarea cu specialişti Grădinei Botanice Macea, au
1

ROMÂNIA, JUDEłUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045,
email: primaria.macea@gmail.com

fost plantaŃi în anul 2009 un număr de 100 puieŃi de tei, fiecare dintre ei
având o înălŃime de aproximativ doi metri, pe marginea drumului
judeŃean, precum şi în unele zone de interes public în care a fost necesară
înlocuirea arborilor sau în care aceştia lipseau cu desăvârşire. AcŃiunea de
plantare a răsadurilor de tei a pornit de la ideea că trebuie asigurată
remprospătarea aleii de castani din centru localităŃii Macea, aceştia având
o vârstă înaintată şi fiind afectaŃi de o boală specifică.
În anul 2009 au fost asfaltate:
- drumul spre cimitirul din Satul Bătrân şi Sala de Sport în lungime
de 0,75 km;
- drumul din Cutoş în lungime de 0,71 km;
- drumul de la Biserica Ortodoxă până la Şcoala Macea în lungime
de 200 m;
De asemenea, în acelaşi an a fost extinsă reŃeau de apă potabilă în
localitate Macea cu încă 6,8 km, în total reŃeau de alimentare cu apă
potabilă din comuna Macea a fost extinsă cu 15,54 km şi a fost înlocuită
aducŃiunea dintre Curtici şi Macea.
A fost inaugurată StaŃia de Reglare Măsurare şi Predare a Gazelor
Naturale şi pusă în funcŃiune reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale din
comuna Macea care are o lungime de 30 km. Astfel, din toamna anlui
2009 locuitorii comunei Macea (aici includ şi localitatea Sînmartin) se pot
racorda la reŃeau de gaze naturale, pot găti şi-şi pot încălzi locuinŃele cu
gaze naturale.
În noul cartier de locuinŃe din zona de N-E a localităŃii Macea au fost
atribuite un număr de 36 locuri de casă în folosinŃă gratuită pentru
construirea de locuinŃe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003,
iar în localitatea Sînmartin au fost atrbuite un număr de 9 locuri de casă
în folosinŃă gratuită.
A fost reabilitată piaŃa agroalimentară din Macea prin achiŃionarea
unei copertine metalice noi şi recondiŃionarea, după acelaşi tipar, a
copertinelor existente.
S-a realizat studiul de fezabilitate pentru electrificarea noului cartier
de locuinŃe din N-E localităŃii Macea şi a fost depusă de către Primăria
comunei Macea cererea de finanŃare a proiectului în conformitate cu
prevederile HGR nr. 328 din 28 martie 2007 pentru aprobarea
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Programului "Electrificare 2007 - 2009" privind alimentarea cu energie
electrică a localităŃilor neelectrificate şi înfiinŃarea UnităŃii de management
al programului.
Cea mai importantă realizare pentru comuna Macea, în opinia mea, o
constituie obŃinera pe Programul OperaŃional Sectorial de Mediu a
finanŃării pentru înfiinŃarea reŃelei de canalizare a localităŃii Macea, care
în prima fază va avea o lungime totală de peste 17 km. Valoarea investiŃiei
conform studiului de fezabilitate se ridică 3.493,52 mii EURO fara TVA. În
prezent proiectul este în faza de organizare a licitaŃiei publice pentru
atribuirea contractului de execuŃie a lucrărilor.

PRIMAR COMUNEI MACEA,
Mercea Ioan
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