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În plus, avem proiecte depuse prin Compania Na-
ţională de Investiţii (CNI), pe bugetul de stat. Este
vorba despre Casa de Cultură, proiect aflat pe lista-sin-
teză a CNI, pentru care am alocat bani pentru realiza-
rea studiului de fezabilitate şi proiectare. Am alocat
fonduri pentru realizarea proiectării la sistemul de ali-
mentare cu gaz. După cum probabil ştiţi, soluţia găsită
este cea de alimentare de la Jebel, şi nu de la Moşniţa
Nouă, cum fusese anterior. Aceasta deoarece Transgaz
va construi conducta Giroc – Moraviţa şi avem acordul
companiei de a ne racorda în zona Jebel. În această in-
vestiţie suntem asociaţi cu comunele Ghilad, Jebel şi
Liebling. A fost nevoie de refacerea tuturor avizelor şi
a acordurilor, care au fost depuse în aceste zile la
Agenţia de Mediu, urmând să primim şi avizul acestei
instituţii. Am văzut că se deschide sesiunea de depu-
nere a proiectelor prin programul naţional de investiţii
„Anghel Saligny” şi avem şanse maxime să obţinem
această finanţare.

Bani din bugetul local am mai alocat şi pentru ex-
tinderea alimentării cu gaz în Macedonia şi Cebza,
pentru că aici au existat probleme tehnice legate de fi-
nanţare, mai precis nu au fost îndepliniţi nişte indica-
tori, pentru ca localităţile să fie cuprinse în proiectul
iniţial, care cuprinde astfel doar Ciacova, Obad şi Pe-
troman. Astfel, lucrările de extindere a reţelei de gaz
vor avea loc în paralel în toate localităţile.

Am demarat, de asemenea, proiectul tehnic pentru
reţea stradală, etapa a doua, pentru satele aparţinătoare.
După cum ştiţi, în prima etapă este vorba despre asfal-
tarea a câte doi kilometri în fiecare localitate. Proiec-
tarea este finalizată, iar proiectul se află în faza de
evaluare prin programul „Anghel Saligny”. Urmează
să semnăm contractele de finanţare a lucrărilor. Noi
suntem în fază foarte avansată, având toate acordurile
şi avizele, şi sper ca în maximum trei luni să organizăm
licitaţia pentru desemnarea constructorului. Dacă lu-
crurile merg bine, prin lunile august-septembrie vom
putea demara execuţia acestor lucrări mult aşteptate de
cetăţenii din satele aparţinătoare. Până atunci, încer-
căm să menţinem drumurile pietruite la un nivel ac-
ceptabil, lucru care presupune mari eforturi.

O altă investiţie legată de Ansamblul Urban Piaţa
Cetăţii este cea privind canalizarea apei pluviale. Apa
de ploaie care se adună în centrul oraşului trebuie de-
versată în Timişul Mort. Urmează să se construiască
un bazin de sedimentare, pentru care am alocat fon-
duri. La fel, am alocat şi pentru cercetarea arheologică,
pentru că majoritatea lucrărilor din centrul oraşului ne-
cesită o astfel de operaţiune.

De asemenea, în bugetul local pentru anul acesta s-

au alocat bani şi pentru Planul
de Urbanism General.

La Compania Naţională de
Investiţii am depus o solicitare
pentru finanţarea unui proiect
privind realizarea unui bazin
de înot. Nu am fost prinşi încă
pe lista-sinteză; în momentul
în care vom fi pe această listă
se va demara realizarea stu-
diului de fezabilitate.

Prin programul naţional de
investiţii „Anghel Saligny”
mai avem depus un proiect de
modernizare a străzilor din
oraşul Ciacova. Este vorba
despre acele străzi şi porţiuni
de străzi care nu au fost prinse
în proiectul iniţial de asfaltare
şi pe care urmează să le refa-
cem. Amintesc aici, de exem-
plu, strada Tudor Vladimirescu, cu trotuare, accese şi
podeţe, asfaltarea străzii Florilor, apoi străzile Horia,
Mocioni, Carpaţi, strada Viilor.

O altă investiţie pe care am prins-o în bugetul local
pentru anul 2022 este realizarea de piste pentru bici-
lişti. Acest sector se finanţează prin PNRR, cu peste
trei milioane de euro. Noi vrem să facem un proiect în

acest sens, obiectivul fiind realizarea a aproximativ 14
kilometri de piste.

De asemenea, în bugetul pentru anul acesta am cu-
prins sume pentru realizarea de capele funerare în sa-
tele aparţinătoare. În funcţie de fiecare localitate în
parte, suntem în diferite faze de implementare a pro-
iectului. Trebuie plecat de la situaţia juridică a terenu-
lui pe care urmează a fi construită capela. În unele
localităţi terenurile au fost deja identificate.

Sume din buget am alocat şi pentru realizarea Re-
gistrului spaţiilor verzi, pentru modernizarea acceselor
pe drumurile agricole.

Din fonduri norvegiene există posibilitatea de finan-
ţare pentru construirea de parcuri fotovoltaice. Astfel,
am alocat bani pentru un proiect de realizare a unui
asemenea parc, pentru a produce energia electrică ne-
cesară pentru iluminatul public şi instituţiile publice
(Primărie, şcoli, grădiniţe şi aşa mai departe).

Un alt sector pentru care am alocat fonduri este ob-
ţinerea licenţei de exploatare pentru apa termală de la
Cebza. Avem un potenţial foarte bun acolo, iar primii
paşi pe care trebuie să-i facem constau tocmai în obţi-
nerea acestei licenţe. Apoi vom putea concesiona in-
clusiv sonda şi licenţa.

Bani s-au mai alocat şi pentru realizarea studiului
de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a satelor apar-
ţinătoare. Din păcate, pe Programul Operaţional de In-
vestiţii Majore (POIM) derulat de Aquatim localităţile
cu mai puţin de 2.000 de locuitori nu sunt eligibile.
Prin PNRR, în schimb, sunt prinşi bani şi pentru aceste
localităţi, adică nu sunt condiţionate astfel de investiţii
de numărul de locuitori.

Tot prin PNRR s-a mai deschis o componentă cu
ajutorul căreia putem reabilita clădirile publice din
zona seismică. Ciacova este situată într-o astfel de
zonă, prin urmare suntem eligibil pentru aceste fon-
duri. Ne dorim să reabilităm clădirile din zona Palatu-
lui Administrativ şi a Turnului de apărare. Este vorba
despre Clubul Pensionarilor şi garajele fostului IAS.
Încercăm să identificăm şi alte clădiri care sunt ale Pri-
măriei pentru a le introduce în acest proiect de reabili-
tare.

Nu am omis de la finanţare nici activitatea sportivă
şi nici cea culturală. Sper ca anul acesta să reuşim să
reluăm tradiţia rugilor.

Într-adevăr, bugetul este foarte strâns, să spun aşa,
dar încercăm să drămuim fiecare leu, astfel încât să ne
folosim în modul cel mai eficient de aceşti bani.
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