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CAPITOLUL I - STAREA ECONOMICĂ
I.1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL
Structura bugetului local pe anul 2020 a plecat de la totalul sumei de 7.172.537 Lei, faţă de
care au fost realizate încasări de 5.310.923 Lei, după cum urmează :
Denumirea veniturilor
Venituri proprii
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrare
Sume defalcate din TVA
Subvenții
TOTAL:

Valoare
3.657.920,00
974.000,00
676.372,00
2.630,00

A fost înregistrat un excedent/deficit de 56.731 lei.

Proprii
Echilibrare
Defalcate
Subvenţii

Fig. 1 - Structura veniturilor - 2020

I.2. CHELTUIELI
Cheltuielile programate pentru anul 2020 au fost în sumă totală de 7.276.537 lei.
Cheltuielile efective ale anului 2020 s-au situat astfel:
A.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL pe anul 2020 sunt în sumă de 5.254.192 lei,
structurate pe capitole, după cum urmează:
1. Cheltuieli administraţie – 1.994.761,00 lei
2. Cheltuieli servicii publice – 97.524,00
3. Cheltuieli de învăţământ – 248.353,00 lei
4. Cheltuieli cultură si sport – 556.165,00 lei
5. Cheltuieli asistenţă socială –654.065,00 lei
6. Cheltuieli gospodărie comunală si iluminat public – 743.874,00 lei
7. Protecţia mediului – 252.197,00 lei
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8. Cheltuieli drumuri – 707.521,00 lei
B. BUGET AUTOFINANŢARE
Activitatea de autofinanţare a avut un buget de venituri de 76.836,00 lei, constituit din taxe
aferente TAXA PĂȘUNE.
Cheltuielile aferente autofinanţării au fost de 69.523,30 lei .
A fost înregistrat un excendent de 7.312,70 lei.
I.3. POTENŢIALUL ECONOMIC
Sectorul primar (agricultura) ocupă în cadrul comunei o pondere însemnată. Fondul funciar
cuprinde 10.288 ha, din care 89,95 % teren agricol şi 10,05 % teren neagricol. Ponderea
categoriilor de folosinţă este prezentată în tabelul următor:
Fond funciar
Agricol
Nr.
Categoria de
Ha
crt.
folosinţă
1.
Arabil
8241
2.
Păşuni
948
3.
Fâneţe
58
4.
Vii
2
5.
Livezi
10
Total:
9255
Total general:

%

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
Total:

89,02
10,24
0,62
0,02
0,10

Neagricol
Categoria de
folosinţă
Păduri
Ape, bălţi
Drumuri şi CF
Curţi, construcţii
Neproductiv

Ha

%

120
377
184
214
138
1033

11,62
36,49
17,81
20,71
13,37

Clasa medie de fertilitate a terenurilor, este a 3 - a, fiind constituite din A; APJ; PJ, F,
Vii, Livezi.
Mărimea proprietăţilor agricole:
- peste 1000 ha:……-………..Proprietăţi;
- între 100 şi 1000 ha: ……9……proprietăţi;
- între 10 şi 50 ha: …285…… proprietăţi;
- între 1 şi 10 ha: ……787…….proprietăţi;
- sub 1 ha: …156……….proprietăţi.
Structura culturilor:
Denumire cultură
Grâu
Orz
Floarea - soarelui
Porumb
Furaje

2018
(ha)
1631
165
660
1300
907

2019
(ha)
1659
185
675
1230
947

2018
(to)
9454
792
1720
8840
2332

2019
(to)
7943
774
1856
9963
3231

2020
(ha)
1780
192
690
1266
939

Producţia agricolă totală:
Denumire cultură
Grâu
Orz
Floarea - soarelui
Porumb
Furaje
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2020
(to)
10065
806
1230
7722
3004

Efective de animale:
Denumire
Bovine
Ovine
Suine
Păsări
Cabaline
Albine

2018
(nr. capete)
1417
10886
1079
2690
42
89

2019
(nr. capete)
1586
10550
1510
3800
52
94

2019
Cantitate
(buc.)
38
70
14
122
48
46
31
18
102
17
3

2020
Cantitate
(buc.)
38
70
14
122
48
46
31
18
102
17
3

2020
(nr. capete)
1863
8737
1624
2950
49
111

Maşini şi echipamente agricole:
Denumire

Tractoare U445
Tractoare U650
Tractoare > 650 cp
Pluguri
SPC 6
SUP 29
Combine
Prese paie
Remorci
MET
MA 3,5

În anul 2020 Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Sânpetru Mare, a
eliberat un număr de 81 atestate de producător individual.
În sectorul secundar sau industrial, în Comuna Sânpetru Mare figurau la sfârșitul anului
2020 un număr de 59 agenți economici înscriși la finalul anului 2019, conform portalurilor
https://www.listafirme.ro/timis/sanpetru-mare/o1.htm
și
https://www.listafirme.ro/timis/igris/o1.htm, accesate la data de 01.03.2021, din care 36 agenți în
localitatea Sânpetru Mare și 23 agenți în localitatea Igriș.
Dintre aceștia, nu pentru toti agentii sunt disponibile date privind cifra de afaceri, iar
pentru unii dintre ei nu sunt disponibile date financiare la finele anului 2019.
De menționat că datele aferente anului 2020 nu sunt disponibile, obligația agenților de a
depune bilanț fiind după data întocmirii prezentului raport.
Nu sunt cuprinse firmele care au sediul social în alte localități dar care au desfășurat
activitatea în anul 2020, cum ar fi S.C.Smithfield Ferme S.R.L. Timișoara, Compania Națională
,,Poșta Română”, ș.a.
De asemenea, nu avem datele disponibile privind Perosnele Fizice Autorizate care
activează în sectorul agricol, care au o pondere însemnată în sectorul economic al comunei. Acești
agenti economici nu au obligația depunerii bilanțurilor, motiv pentru care datele de identificare și
cele financiare nu pot fi accesate pe sursele la care este permis accesul.
În funcţie de domeniul principal de activitate în care activează, specificat prin încadrare în
cod CAEN, pentru agenții economici activi, care au realizat o în anul 2019 o cifră de afaceri de
9.562.398 lei, economia comunei poate fi structurată astfel:
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Localitatea Sânpetru Mare
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Servicii
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0
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Cifra
afaceri
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4
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Fig. 2. Structura activităților economice în Sânpetru Mare
În consecință, profilul predominant al activităţilor economice este ocupat de servicii, în
special în domeniul construcțiilor și a construcțiilor speciale, fiind urmată de comerț, activități
agricole, alimentație publică și servicii de transport.
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Fig. 3. Structura economiei localității Sânpetru Mare în funcție de cifra
de afaceri (mii.lei)
În funcție de cifra de afaceri, economia localității Sânpetru Mare este dominată de
activitatea economică ocupată de comert, urmată de agricultură și servicii.
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Fig. 2. Structura activităților economice în Igriș
În consecință, profilul predominant al activităţilor economice este ocupat de comerț fiind urmată
de agricultură, alimentație publică și servicii diverse.
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Fig. 3. Structura economiei localității Igriș în funcție de cifra
de afaceri (mii.lei)
În funcție de cifra de afaceri, economia localității Igriș este dominată de activitatea economică
ocupată de comert, urmată de agricultură și servicii.
Dintre cele mai importante investiţii care s-au derulat pe raza Comunei Sânpetru Mare în
anul 2020, amintim următoarele:
1. Împrejmuire Cămin Cultural Sânpetru Mare
2. Executie trotuare din beton în localitatea Sânpetru Mare
Dintre investiţiile demarate în anul 2020, cu continuitate în anul 2021, amintim
următoarele:
1. Construire Capelă Cimitirul Ortodox Sânpetru Mare
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CAPITOLUL II - SERVICII PUBLICE
II.1. SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ LOCALĂ

II.1.2. Gestiunea deşeurilor.
Colectarea deşeurilor menajere în comună a fost asigurată de către operatorul S.C. PEPE
EXPRES S.R.L., fiind colectate și transportate 441,57 to deșeuri reziduale și 14,77 to deșeuri
reciclabile.
II.1.3. Alimentare cu energie electrica si iluminatul public
Prin contractul de furnizare al energiei electrice în comuna Sânpetru Mare a fost consumată
o cantitate de 236,586 MWh în perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020, cu un cost total al
consumului de 166.487,37 lei, la un preț mediu de 703,95 lei/MWh, inclusiv taxe și accize.
Iluminatul public în cele două localități este realizat prin internediul a 8 puncte de aprindere
și realizează un consum care se ridică la 92,34 % din consumul total al comunei, respectiv 218,46
MWh. Diferența de 18,12 MWh a fost consumată pentru funcționarea obiectivelor publice: Sediu
primărie, Cămine Culturale, Pompele hidrofoarelor pentru apă, Vestiare, ș.a.
Până în prezent administrarea serviciului de iluminat public a domeniului public şi privat al
comunei este efectuată de către primărie.
II.1.4. Întreţinere spaţii verzi
În cursul anului 2020 activitatea de întreținere a spațiilor verzi, a fost efectuată în parte de
către un operator prin exeternalizarea serviciilor, care a efectuat lucrările de cosire a vegetației,
tratament, întreținerea speciilor arboricole, etc., în continuare aceasta fiind desfășurată de către
angajați ai primăriei

II.2. SERVICII SPECIALE
II.2.1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sânpetru Mare
Este compus doar din serviciul destinat stingerii incendiilor și intervenții în situații de risc.
Serviciul este dotat cu două autospeciale vechi, și a participat la 16 intervenţii diferite, din care 3
intervenții împreună cu pompierii militari și 13 interventii individuale.
Intervențiile au fost desfășurate în special, la locuințe individuale și anexe ale acestora. Pe
lângă acestea, au avut loc intervenții la incendii spontane pe terenurile agricole, deponee clandestine
de deșeuri, depozite ale agenților economici, dar și intervenții pentru asistență în cazul accidentelor
auto.
II.2.2. Asistenţa socială
1. Conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare, în cadrul serviciului social au fost înregistrate:
- 8 dosare pentru acordarea ajutorului social, care s-a adăugat cererilor existente din anul precedent,
în total la data de 31 decembrie 2020 fiind 24 dosare, beneficiare fiind 42 persoane, din care 24
apte de muncă și 15 cu obligația de a presta muncă în folosul comunității;
- 2 dosare pentru încetarea plăţii ajutorului social.
2. Conform prevederilor Legii Nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017, au fost înregistrate cereri pentru
însoţirea în faţa unui notar public pentru un număr de 4 (patru) persoane.
3. Conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare:
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- au fost angajaţi un număr de 3 (trei) asistenţi personali care se ocupă de îngrijirea
persoanelor cu handicap grav;
- au fost depuse un număr de 9 (nouă) cereri care au optat pentru acordarea
indemnizației lunare.
- au fost întocmite un număr de 32 anchete sociale pentru persoane adulte;
- au fost întocmite 9 (nouă) anchete sociale pentru minori pentru prezentarea la
comisie pentru obținerea pentru obținerea unui nou certificat de handicap;
- a fost întocmită ancheta socială pentru obținerea unuui certificat de orientare
școlară și profesională pentru 5 (cinci) minori;
- au fost întocmite anchete sociale depuse la dosarul de acordare a beneficiilor pentru
27 (douăzecișișapte) persoane cu handicap.
4. Conform Legii nr.61/1993, modificată şi completată, au fost înregistrate un număr
de 51 (cincizecișiunul) dosare alocaţii de stat pentru copii, și un număr de 80 (optzeci) cereri
pentru modificările acestora (modificare plată, modificare reprezentant legal, solicitare
restanță, modificare nume, etc.).
5. Conform O.U.G. nr.111/2010, modificată și completată, au fost înregistrate un
număr de 24 (douăzecișipatru) cereri-dosare pentru acordarea indemnizației sau
stimulentului de inserție pentru creșterea copilului.
6. Conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată
şi completată, în anul 2018 au fost înregistrate un număr de 2 (două) dosare;
7. Conform prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, au fost înregistrate un
număr de 12 (douăsprezece) cereri – dosare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri.
8. Pentru 8 (opt) minori încadrați cu handicap se întocmesc semestrial rapoarte de
monitorizare în baza Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 și a Legii asistenței sociale
nr. 292/2011.
9. S-au întocmit dispozițiile privind curatele pentru 2 (două) persoane, plasament +
tutelă pentru 2 persoane;
10. Au fost monitorizați minorii a căror unul sau ambii părinți sunt plecați în
străinătate, conform h.g. 683/2006 pentru completarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii 156/2000, aprobate prin HG 384/2001.
11. Au fost întocmite un număr de 94 (nouăzecisipatru) anchete
sociale/adrese/comunicări pentru minori aflați în măsuri speciale de protecție socială, conform
Legii 272/2004;
12. Au fost întocmite 9 (nouă) dosare pentru sprijinirea unor categorii de elevi
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale, conform OUG
133/2020;
13. Au fost întocmite 76 (șaptezecișișase) anchete sociale la persoane cu vârsta peste
75 ani, în vederea sprijinirii persoanelor cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde
pe bază de tichete sociale, în baza OUG 115/2020 și au fost înmânate un număr de 60
carduri.
14. De acordarea măștilor de protecție a cetățenilor români față de virusul Covid-19,
conform Legii 146/2020, au fost distribuite câte 50 bucăți la un număr de 443 persoane, din
care:
- 13 beneficiari de acordarea alocației pentru susținerea familiei;
- 36 beneficiari de ajutor social;
- 59 persoane cu grad de handicap;
- 220 pensionari din Sânpetru Mare;
- 115 pensionari din Igriș;
15. Pentru stabilirea unor măsuri în vederea implementării Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), au fost distribuite la locuințele acestora 79
pachete cu produse alimentare și 79 pachete cu produse de igienă

8

-

II.2.4. Starea de sănătate
În Comuna Sânpetru Mare, în anul 2020 au funcţionat următoarele:
2 (două) cabinete medical uman;
1 (unu) cabinet stomatologic,
2 (două) farmacii.

CAPITOLUL III - ÎNVĂŢĂMÂNTUL
În localitatea Sânpetru Mare funcţionează Școala Gimnazială ,,Milivoi Trifunschi” care
asigură procesul educativ pentru clasele I - VIII şi Grădiniţa cu program normal.
În anul şcolar 2019 - 2020 la Școala Gimnazială ,,Milivoi Trifunschi”, au fost înscrişi
următorul număr de 201 elevi şi copii, după cum urmează:

Clasele V-VIII - …75……….elevi

Clasele I-IV - …63…elevi,

Grădiniţa cu Program Normal - ……45…..copii,

Elevi înscriși în clasele pregătitoare – ……18…….elevi;
În anul 2020, în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Milivoi Trifunschi” au activat…11…..cadre
didactice.
În ceea ce privește abandonul şcolar, au/nu au fost retrași de la școală elevi sub diferite
motive……1 elev………...
În localitatea Igriș funcţionează Școala cu clasele I – VIII Igriș, care asigură procesul
educativ pentru clasele I - VIII şi Grădiniţa cu program normal.
În anul şcolar 2019 - 2020 la Școala cu clasele I - VIII, au fost înscrişi următorul număr
114 de elevi şi copii, după cum urmează:
 Clasele V-VIII - …31….elevi
 Clasele I-IV - ……39……elevi,
 Elevi înscriși în clasele pregătitoare – ……14…….elevi;
 Grădiniţa cu Program Normal - ……30…..copii,
În anul 2020, în cadrul Școlii cu clasele I – VIII Igriș au activat…7…...cadre didactice.
În ceea ce privește abandonul şcolar, au/nu au fost retrași de la școală elevi sub diferite
motive, în număr de 1 elev.

CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA CULTURALĂ ŞI SPORTIVĂ
IV.1. Cultură
Primăria Comunei Sânpetru Mare a oferit în anul 2020, locuitorilor comunei
unele activități, afectate și de perioadele de restricții, după cum urmează:
A) În conformitate cu Protocolul de colaborare încheiat ci Școala Gimnazială ,,Milivoi
Trifunschi” din Sânpetru Mare și Biblioteca Comunală, următoarele activități:
- ,,24 Ianuarie 2012 – Unirea Principatelor Române”;
- ,,Cartea va fi prietena mea”;
- ,,Maratonul poveștilor”;
- ,,Martie – Luna Mărțișorului”;
- ,,Prevenirea cancerului la sân”;
- ,,Săptămâna Familiei”.
B) Au fost programate pentru desfășurare următoarele proiecte cuprinse în cadrul Agendei
Cultural – Sportive a comunei, în anul 2020:
- Hramul Bisericii Ortodoxe – Române;
- Hramul Bisericii Sârbe;
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C)
a)

Ziua Europei;
Ziua Eroilor;
Festivalul Rachiului;
Festivalul de Folclor ,,Pro Mureș – Igriș”
Seara artiștilor sânpetreni;
,,Iată! – Vin colindătorii” – Spectacol de colinde;
1 Decembrie – Ziua Nașională a României
Activitatea Bibliotecii comunale Sânpetru Mare s-a concretizat în:
Oferte pentru utilizatorii de bibliotecă prin intermediul Centrului de Informare
Biblionet:
- Acces gratuit la Internet;
- Pachet educațional Intuitext de lecții intercative pentru disciplinele matematice;
- Comunicare gratuită audio – video și scris;
- Redactare și printare documente Word, Excel, etc.;
- Inscripționare pe suport magnetic a informațiilor și scanare documente.
b) Împrumut de carte și sală de lectură;
c) Situația activității Bibliotecii Comunale Sânpetru Mare, poate fi concretizată
astfel:
- Număr utilizatori activi cu legitimație vizată 2020 – 148;
- Număr utilizatori nou înscriși – 7;
- Număr total de vizite – 3248;
- Număr total de vizite pentru Internet – 1764;
- Număr de vizite pentru utilizare tehnică de calcul – 621;
- Număr documente eliberate – 567.
IV.2. Sport
Asociația ,,Plavi Delia” Sânpetru Mare coordonează activitatea sportivă a Echipei
de fotbal ,,Plavi Delia”, echipă ce activează în Campionatul Județean de Fotbal.
Activitatea se desfășoară pe terenul de sport aparținând comunei Sânpetru Mare, fiind
dotat cu vestiare. Atât terenul cât și vestiarele necesită ample lucrări de modernizare și
dotare.
Asociația Sportivă ,,Mureșul” Igriș coodronează activitatea echipei de fotbal
,,Mureșul” Igriș, echipă ce activază în Campionatul județean de fotbal, în anul 2020
activitatea fiind suspendată datorită stării de pandemie.
Activitatea se desfășoară pe terenul de sport aparținând comunei Sânpetru Mare, fiind
dotat cu vestiare în stare avansată de degradare, cu instalații nefuncționale. Atât terenul cât și
vestiarele necesită ample lucrări de modernizare și dotare. În anul 2020 au fost efectuate doar
lucrări de întreținere a suprafeței de joc, fără a fi efectuate lucrări de reabilitare și
modernizare.

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
V.1. Stare civilă
În anul 2020 au fost întocmite un număr de ……………. acte şi fapte de
stare civilă, după cum urmează:
 acte de naştere înregistrate:….3…, din care …3..acte transcrise;
 acte de căsătorie înregistrate: …6.., din care ……0…. acte transcrise;
 acte de deces: ……35…….. din care ……0…… act transcris;
 certificate eliberate: naştere …20……., căsătorie ……19……., deces
……50…….. divorț ………2………;
 certificate solicitate altor primării: ……25………;
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 extrase pentru uz oficial eliberate: ……50……
 dovada stării civile (Anexa nr. 9): ……10…….;
 sentinţe definitive de divorţ operate în registre……3……..;
 comunicări de menţiuni: interne …70……, primite din străinătate
………2…..….;
 livrete de familie eliberate la cerere şi cu ocazia căsătoriilor:……6……..
 rectificări acte de stare civilă:……3……;
 comunicări de naştere:…3…..
 comunicări de modificări…3…….
VI.2. Administrativ
În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, Consiliul Local Sânpetru Mare s-a întrunit în…..
şedinţe ordinare, şedinţe extraordinare şi ședinţe extraordinare cu convocare de îndată, fiind adoptat
un număr de 8 hotărâri.
În aceeaşi perioadă, Primarul Comunei Sânpetru Mare a emis un număr de 73 Dispoziţii.
În registrul de corespondenţă al Primăriei comunei Sânpetru Mare au fost înregistrate un
număr 5.682 acte, ceea ce înseamnă aproximativ 474 acte pe lună şi peste 23 acte pe zi.
Pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Primăriei, organigrama aparatului propriu pentru
anul 2020 este următoarea:
- la începutul anului 2020, aparatul propriu al primarului arăta astfel:

2 demnitari (primar, viceprimar);

9 funcţionari publici, din care 1 de conducere (8 posturi ocupate + 1
posturi vacante);

11 posturi personal contractual ( 9 posturi ocupate + 2 posturi vacante);
- la finele anului 2020, aparatul propriu al primarului arăta astfel:

2 demnitari (primar, viceprimar);

9 funcţionari publici, din care 1 de conducere ( 8 posturi ocupate + 1
posturi vacante);

11 posturi personal contractual ( 9 posturi ocupate + 2 posturi vacante);

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA DE URBANISM
Pe parcursul anului 2020 au fost emise de către Servicul de Urbanism exeternalizat din cadrul
comunei Sânpetru Mare, un număr de 9 certificate de urbanism şi 6 autorizaţii de construire.
În anul 2020 au/nu au fost luate măsuri disciplinare în construcţii şi amenajarea teritoriului și
a existat un control de verificare din partea Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din
cadrul Consiliului Județean Timiş.

CAPITOLUL VII - MIJLOACE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ
Documentele de interes public au fost afișate la avizierul primăriei în termenele prevăzute de
lege, la punctul de informare.
Adresa de internet a Primăriei comunei Sânpetru Mare: www.primaria.sanpetrumare.ro,
având adresele de corespondență electronică: contact@primariasanpetrumare.ro și
primaria.sanpetru_mare@cjtimis.ro
Pe site-ul instituției se găsesc informaţii utile legate de administraţia publică locală,
formulare, documente utile, evoluţii ale proiectelor aflate în desfăşurare etc.

CAPITOLUL VIII - STAREA DE MEDIU
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În conformitate cu Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timiş, la nivelul comunei
Sânpetru Mare sunt identificate 11 categorii de probleme (faţă de 12 la nivelul judeţului),
cinci categorii de probleme vizând elemente ale mediului natural şi şase categorii de probleme
vizând elemente ale activităţii sociale-economice antropice, şi anume:
1. Poluarea apelor de suprafaţă
2. Poluarea solului şi a apelor subterane
3. Gestiunea deşeurilor
4. Calitatea si cantitatea apei potabile
5. Poluarea atmosferei
6. Asigurarea stării de sănătate
7. Degradarea mediului natural
8. Urbanizarea mediului
9. Transporturile
10.
Educaţia ecologică
11.
Turismul
Raportând starea de mediu generală a unităţii administrativ - teritoriale Comuna
Sânpetru Mare la starea de mediu a judeţului, se poate spune că nu ne-am confruntat cu
poluări accidentale sau acţiuni majore de poluare a mediului în anul 2020. În schimb, se
menține accentuat posibilitatea poluării din diferite surse, în special poluarea fonică și cu noxe
a aerului datorită tranzitului cu trafic greu a localității Sânpetru Mare pe Dj 682.
Societatea se confruntă cu o serie de probleme negative, limitarea rezervelor și
resurselor naturale, degradarea continuă a mediului sub acțiunea factorilor naturali, efectele
încălzirii globale, etc.
În vederea ameliorării acestor factori, au fost luate o serie de măsuri în încercarea de
încadrare a problemelor de mediu apărută la nivelul comunei în corespondenţă cu prevederile
P.L.A.M. Timiş pentru toate cele 11 categorii de probleme.
Pentru aceasta, au fost întreprinse mai multe acțiuni, dintre care se poate aminti:
Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor provenite din gospodării, prin
colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor menajere, colectarea separativă a
deșeurilor reciclabile (plasic, sticlă, etc.)
Neutralizarea deșeurilor DEE prin colectarea perioodică de la populație prin
colaborare cu agenți privați;
Sprijin pentru colectare și transport diverse deșeuri la societăți de reciclare
(Sânnicolau Mare)
Colectarea, transportul și predarea deșeurilor de diferite natură aflate pe domeniile
publice și private ale comunei, prin acțiunile primăriei utilizând munca în folosul
comunității și logistica de care dispune;
Desființarea și redarea circuitelor agricole a deponeelor clandestibe în ambele
localități;
Promovarea necesității implicării în gestionarea resurselor naturale de care dispune
comuna.

PRIMARUL COMUNEI SÂNPETRU MARE,
POPOVICI VIOREL
…………………………….
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