Pod peste Mures intre Pecica si
Secusigiu
01 Iulie 2009
Alte teme propuse: investitii

fonduri ue consiliul local arad comunitatea germana
investitori germani proiecte drumuri primaria pecica realitatea tv primarii arad
studii primar primaria arad
Cauta alte taguri:
O delegatie formata din reprezentantii firmei proiectante, cei ai Consiliului Judetean
(CJ) Arad, alaturi de ingineri germani, s-a aflat miercuri la Pecica, judetul Arad,
pentru a vizita viitorul amplasament al podului peste raul Mures ce urmeaza a se
construi intre Pecica si Secusigiu.
Petru Antal, primarul orasului Pecica, a declarat ca primii pasi pentru construirea unui
pod peste Mures, care sa lege Pecica de comunele invecinate din Banat, a fost facut
la sedinta din ianuarie a Consiliului Judetean Arad, cand alesii au votat o hotarare
conform careia doua drumuri comunale au trecut la categoria de drum judetean, unul
dintre acestea fiind drumul ce leaga Pecica de localitatea Sanpetru German.
Noul pod se va ridica conform planurilor, in zona unde circula compa (un fel de bac
care asigura in prezent traversarea Muresului - n.r.), iar de acolo se va construi un
drum nou pana la iesirea din oras spre Nadlac, drum care ar urma sa treaca pe langa
'Palincarie', la marginea prundurilor, facilitand astfel accesul locuitorilor din partea
cealalta a raului spre Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, proiectul prevazand si
asfaltarea drumului Pecica - Sanpetru German.
In aprilie, Consiliului Judetean a demarat licitatia pentru alegerea proiectantului,
castigatoare fiind o firma din Timisoara, reprezentantii acesteia luand decizia sa se
deplaseze la Pecica pentru a cunoaste realitatea din teren.
"Va pot spune ca este asigurata finantarea unei parti din investitie din fonduri
ministeriale. Daca proiectantul va fi rapid, chiar in acest am putea incepe lucrarile, iar
in circa doi an noul pod ar fi finalizat. Se lucreaza deja la studiul de fezabilitate si la
proiectul tehnic", a precizat primarul Petru Antal, la finalul discutiilor.
Aceasta stire a fost vizualizata de 219 ori
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Construirea noului pod de la Pecica
intra in linie dreapta
Din 02 Iulie 2009

La Pecica s-a deplasat ieri o delegatie formata din reprezentantii firmei proiectante, cei ai Consiliului Judetean
Arad si ingineri germani, pentru a vedea la fata locului viitorul amplasament al noului pod care va fi construit
peste raul Mures.
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Conform planurilor, noul pod se va ridica în zona unde circulă compa, iar de acolo se va
construi un drum nou până la ieşirea din oraş spre Nădlac, care ar urma să treacă pe lângă
Pălincărie, la marginea prundurilor, şi ar facilita accesul locuitorilor din partea cealaltă a
râului spre punctul de trecere a frontierei Nădlac, scurtând considerabil distanţa pe care
trebuie să o parcurgă aceştia. Proiectul prevede şi asfaltarea drumului Pecica - Sânpetru
German.
În cursul lunii aprilie Consiliului Judeţean a demarat licitaţia pentru alegerea proiectantului,
câştigătoare fiind o firmă din Timişoara.
Acum reprezentanţii firmei au decis să vină la Pecica pentru a cunoaşte realitatea din teren.
Aceştia au venit însoţiţi de câţiva ingineri germani, cu vastă experienţă în construirea de
poduri, pentru a le cere şi lor opinia în alegerea celor mai bune soluţii de construcţie.
Specialiştii au fost primiţi şi conduşi la faţa locului de către primarul Petru Antal, unde s-au
interesat de lăţimea şi adâncimea albiei Mureşului. Apoi delegaţia a trecut Mureşul cu compa
pentru a vedea şi celălalt mal, aici fiind întâmpinaţi de primarul din Secusigiu, Ilie Cheşa.
„Vă pot spune că este asigurată finanţarea unei părţi din investiţie din fonduri ministeriale.
Dacă proiectantul va fi rapid, chiar în acest an am putea începe lucrările, iar în circa doi
ani noul pod ar fi finalizat. Se lucrează deja la studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic” a
declarat primarul Petru Antal după întâlnire.
ZONA INDUSTRIALA SI INCUBATORUL DE
AFACERI

Orasul Pecica (la 25 de kilometri de Arad si 15 kilometri de Battonya - Ungaria) a
avut o initiativa unica în România. Si-a dezvoltat o zona industriala cu firme italiene,
pe 18 hectare, lânga granita româno-maghiara, cu scopul declarat de a atrage acolo
ai forta de munca din Ungaria. Proiectul este pe patru componente: incubator de
afaceri finantat de UE, centru de formare profesionala, terminal de TIR-uri si zona
industriala. Televiziunea maghiara RTL Klub si-a trimis un car de reportaje la fata
locului, ca sa filmeze aceasta initiativa unica în istoria relatiilor dintre România si
Ungaria pentru ca nu s-a mai întâmplat niciodata ca într-unul dintre state sa se
înfiinteze deliberat o zona industriala destinata muncitorilor din cealalta tara.
Pecica este printre cele mai noi orase ale României, dupa ce zeci de ani a fost cea

mai mare comuna a tarii, cu peste 14 mii de locuitori. Primarul Iustin Cionca a primit
din partea Asociatiei Oraselor din România titlul de primar al anului, în 2005. In anul
2006, s-a publicat in Monitorul Oficial faptul ca domnul Iustin Cionca a primit
distinctia de cavaler din partea presedintiei, pentru merite in administratie. Distinctia
va fi acordata domnului primar in cursul anului 2007.

