Cărpiniș
INTENȚII USR PLUS CĂRPINIȘ IECEA MICĂ 2020-2024 ÎNTOCMIT DE: 23.07.2020 IOAN COITA ,
IOAN CIORNEI MISIUNE: Cărpiniș și Iecea Mică două localități în care progresul este foarte puțin
vizibil, chiar din 1990 până în prezent. Este de datoria noastră USR-PLUS Cărpiniș Iecea Mică să
intervenim și să încercăm să aducem această comună la standardele prezentului și să devenim
o comună europeană. Dorim să facilităm viața oamenilor din comună, prin modernizarea și
înfrumusețarea ei, să arătăm că fiecare om contează și este apreciat pentru felul său de a fi și
să promovăm în UAT-ul nostru ideea de viață sănătoasă și educație. VIZIUNE: Acest program
pentru următorii 4 ani reprezintă intenția noastră de a ajuta aceste două localități, Cărpiniș și
Iecea Mică să atingă un potențial maxim de dezvoltare. Dorim să profităm de poziția
geografică excelentă a comunei noastre și să o valorificăm cât mai mult, astfel încât ea să
devină aceea comună în care progresul, traiul decent și mediul economic să prospere. Dorim
de asemenea să oferim oamenilor posibilitatea de a se implica activ în procesul de dezvoltare
prin oferirea unei zile întregi în cadrul primăriei, zi în care fiecare voce, idee și nemulțumire vor
fi ascultate. Suntem de opinia că acest dialog este vital și benefic pentru toți locuitorii,
deoarece vocea lor contează cu adevărat pentru noi și doar împreună putem transforma
localitățile noastre. VALORI: În Uat-ul nostru vom încerca să practicăm respectul față de
cetățeni și nevoile lor în primul rând. Alte valori pe care le vom practica sunt: - Spiritul de
echipă-vom veni în sprijinul cetățenilor pentru toate problemele - Informare și comunicare cât
mai bună - Modestie și empatie - Documentare permanentă în legătură cu modificările și
oportunitățile de dezvoltare - Implicare - Corectitudine - Profesionalism INTRODUCERE: Echipa
USR-PLUS Cărpiniș Iecea Mică este formată din oameni care reprezintă diferite categorii
sociale, oameni care au reușit în viață să încline balanța în favoarea lor și care nu doresc
altceva decât să își ajute semenii. Ea este formată din următorii oameni: • Ioan Coita,
candidatul la funcția de primar al comunei, tânăr antreprenor în domeniul comerțului, cu

educație universitară, având dorința de a se implica pentru a oferi un viitor mai bun
locuitorilor, prin transformarea comunei într-o locație modernă cu standarde europene •
Știubea Fabian Darius, locul al doilea pe listele de consilieri și angajat în cadrul unei companii
private unde gestionează cu succes procesul de producție prin coordonarea unui număr
impresionant de oameni • Nicoleta Niga, de profesie economist, o femeie puternică și
inteligentă cu studii universitare care are întotdeauna un cuvânt de spus și care datorită
carismei impresionante reușeste întotdeuana să fie convingătoare și să fie pe placul oamenilor
• Pădurariu Alexandru, vicepreședintele partidului USR și un activist pentru drepturile
animalelor, are o viziune tânără și frumoasă pentru comuna sa • Ioan Ciornei candidat la
funcția de consilier local, om cu experiență în conducerea echipelor, având cunoștințe solide
de planificare, organizare și conducere, isi pune la dispoziție expertiza pentru a crea din
comuna Cărpiniș acel “acasă” dorit de toată lumea; • Bubulici Dănuț, un om echilibrat și
orientat spre ajutarea semenilor săi, pompier voluntar în timpul liber și extrem de popular cu
oamenii • Sturzu Cristina Daniela, de profesie inginer tehnolog, o persoană harnică și
puternică, familistă convinsă care dovedește că este capabilă în toate aspectele vieții • Petruș
Cristian, inginer de profesie și întreprinzător, un om bun, corect cu inițiative de admirat,
implicat pentru comună • Orha Geanina Loredana, care practică de la o vârstă foarte tânără o
funcție de conducere în cadrul unei comapanii multinaționale și care arată determinare și
hotărâre la fiecare pas • Cîrdei Ioan, bunic și familist convins, implicat și ajutător pentru
consăteni, omul care reușește să împace pe toată lumea • Ardelean Dorin Ioan, întreprinzător
și om valoros cu trecut politic liberal, un om corect și curajos care înfruntă orice situație • Pop
Adriana Violeta, economist și mamă a doi copii frumoși, o persoană minunată cu intențiile cele
mai bune pentru comună și foarte atentă la detalii și respectul față de semenii ei • Hălmăgean
Marius, bunic și familist convins, de profesie operator în cadrul unei companii mari, un prieten
adevărat pentru toți și un aliat de nădejde pentru orice fel de situație PREZENTARE GENERALĂ
UAT CĂRPINIȘ: Comuna Cărpiniș se află in vestul judetului Timis, la distanta de 28,6 km de
municipiul Timisoara si la 15,2 km de Jimbolia - orasul cel mai apropiat – si se intinde pe o
suprafata de 4,15 kmp, din care 3,31 kmp Carpinisul si 0,84 kmp Iecea Mica. Comuna este
formata din doua sate: Carpinis – resedinta comunei si satul Iecea Mica la distanta de 4,5 km
de Carpinis. Legatura cu resedinta judetului este asigurata atat pe calea ferata (prin statia CFR

Carpinis) cat si pe cale rutiera (dumul national Timisoara – Jimbolia). Cărpinișul este unul din
cele mai mari sate din județul Timiș, cu rol polarizator, de servire și influențare a satelor din
jur, cu funcții agro-industriale și o clară evoluție urbană. Prima atestare documentara este
mentionata intr-o harta a Banatului in 1761 in care se refera ca ,in anul 1377, exista o
localitate pe un amplasament apropiat fata de actuala localitate cudenumirea de Chepe de
Gerdyanos, ca apoi in 1380 sa fie mentionat Chepe de Gertyanus. Aceasta ultima denumire
apare intr-o harta publicata in 1778. Conform recensământului efectuat în 2011, populația
comunei Cărpiniș se ridică la 4.477de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din
2002, când se înregistraseră4.851 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (82,38%).
Principalele minorități suntcele de romi (5,41%) și maghiari (3,31%). Pentru 7,68% din
populație, apartenența etnică nu estecunoscută. [2] Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (65,94%),dar există și minorități de penticostali
(11,77%), romano-catolici (7,91%), greco-catolici (3,19%), baptiști (1,47%) și reformați
(1,09%). Pentru 7,73% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. ECONOMIE:
Sectorul primar (agricultura) ocupa cu predilectie o pondere importanta fata de celelalte
activitati economice de pe raza comunei Carpinis insumand o suprafata de 4.902 ha teren
arabil din care 95 % teren arabil si 5 % pasuni. In ceea ce priveste gradul de fertilitate ,
terenurile agricole de pe raza comunei fiind situate in arealul de campie Jimbolia-Carpinis
–Biled si se inscriu in zona A de fertilitate si facand parte din categoria cernoziomurilor levigate
. Din structura culturilor pe primul loc se claseaza cultura porumbului urmata de cea a
paioaselor si plantelor tehnice( floarea soarelui , sfecla de zahar , soia si rapita pentru ulei )
urmata de cresterea animalelor, ( porcine ,bovine , ovine, galinacee) , legumicultura ,
pomicultura si viticultura au un rol secundar practicandu-se de catre populatie pe mici
suprafete si de regula doar pentru consumul propriu . Pe raza comunei Carpinis sunt 12 ferme
zootehnice mixte (2 - 4 specii de animale) de capacitate mai mica care cuprind aproximativ 60
% din totalul septelului, restul fiind repartizat in gospodariile populatiei . INDUSTRIE ȘI
SERVICII: In comuna Carpinis activeaza societati in domenii cu: - profil de industrie alimentara
la fabricarea inghetatei, ciocolatei, morarit, panificatie, patiserie , insilozari, industrie usoara,
materiale de constructii, comert – magazine, banca de credit - mici meseriasi cu diferite
domenii de activitate in domeniul prestarii de servicii. INFRASTRUCTURA: In ceea ce priveste

infrastructura care este factorul ce defineste civilizatia si dezvoltarea unei societati, comuna
Carpinis este strabatuta de doua drumuri importante, unul DN 59 A pe relatia Timisoara Jimbolia modernizat si DN 59 B pe relatia Deta – Biled. Totodata comuna Carpinis este
strabatuta si de CF Timisoara – Jimbolia cu legaturi spre Serbia (Kikinda) si spre Lovrin.
Reteaua de drumuri comunale este asfaltata in proportie de 80%, dar nu peste tot au fost
prevazute rigole de scurgere a apelor meteorice si nici reteaua de canalizare nu e functionala
peste tot, iar alimentarea cu apa potabila se realizeaza de multe ori defectuos, aceasta contine
multe particule de nisip, nu are intotdeauna presiunea corespunzatoare, iar cand sunt avarii la
reteaua electrica, este nefunctionala. OBIECTIVE: • O administraţie locală digitalizată,
profesionistă si curată: Transparența 100% a hotărârilor și cheltuielilor primăriei. Toate
hotărârile, toate contractele, proiectele și hotărârile vor fi expuse și explicate locuitorilor.
Acestea vor fi publicate explicit, atât prin intermediul canalelor digitale cât și prin avizierul pus
la dispoziția tuturor. Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor. Profesionalism:
Standarde înalte şi publice cu privire la condiţiile de recrutare sau promovare a angajaţilor
(funcţionari publici sau contractuali), de execuţie sau conducere, profesionalizare,
transparenţă totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru
comisiile de concurs Siguranță pentru locuitorii comunei prin implementarea unui sistem de
supraveghere cctv, în locurile publice. Confortul cetățenilor se va realiza prin eficientizarea
energetică a locuințelor și clădirilor publice prin intermediul fondurilor europene, curățenie pe
toate spațiile publice, colectarea selectivă prin coșuri de gunoi selective, programe de
conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere și asigurarea funcționării continue a
rețelei de alimentare cu apă prin dotarea acestora cu generatoare de curent. • Mediu și
resursele naturale: Energie verde va fi dsponibilă prin înființarea unui parc fotovoltaic care va
avea rol de a diminua considerabil cheltuielile cu iluminatul public. Acele economii vor fi
folosite în alte scopuri benefice UAT-ului. Un alt avantaj energetic al comunei noastre îl
reprezintă sonda locală de apă termală, pe care vom încerca să o aducem în posesia primăriei
locale și care va putea fi folosită pentru proprietăți curative prin înființarea unui ștrand termal
și pentru încălzirea spațiilor publice. • Transport și mobilitate: Finalizarea, completarea și
optimizarea infrastructurii rutiere realizată prin remedierea problemelor proeictului actual.
Realizarea de drumuri și trotuare la dimensiuni decente pentru a facilita traficul cetățenilor și

construcția pistei de biciclete la standarde europene între Cărpiniș și Iecea Mică, inclusiv la
nivel central al celor două localități. Transport ieftin și comod până în orașul Timișoara prin
introducerea RATB-ului la nivel local. • Agricultură și dezvoltare rurală: Valorificarea strategică
a terenurilor agricole prin implementarea unor măsuri concrete pentru utilizarea
corespunzătoare a pajiștilor comunale. Descurajarea acaparării terenurilor agricole și stoparea
speculei, prin oferirea de facilități la achiziție pentru membrii localității. Descurajarea și
controlul plantelor invazive, buruienilor și gestionarea debarasării de gunoaie și deșeuri din
construcții pe terenurile agricole. Rezolvarea problemelor cadastrale apărute din cauza
primăriei prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de
acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din
România” • Amenajare, planificare teritorială și dezvoltare urbană: Modernizarea spațiilor
publice cu implicarea locuitorilor în procesul decizional. Construcția și amenajarea de noi
parcuri, din fonduri europene, două dintre care vor conține o perdea forestieră combinată cu o
pistă de MTB și piste pentru skateboard și role. • Cultură: Renovarea căminului cultural și
transformarea sa în centru al comunității cu un regulament clar și transparent. Organizarea de
evenimente culturale cu specific local • Educație, social și tineret: Continuarea contrucției și
reglementarea proiectului de grădiniță cu program prelungit. Instituirea unor ore ajutătoare de
limba engleză și informatică aplicată unde se vor preda chestiuni practice, adaptate la timpul
prezent. • Economie curată, locuri de muncă pentru comunităţi prospere, turism: Susținerea și
ajutarea sectorului privat prin amenajarea de parcări și podețe sau îmrumutarea utilajelor
existente pentru diferite lucrări de modernizare Curățarea și amenajarea belților create
artificial de către fondatorii comunei, transformarea lor în zone de agrement pentru
promovarea turismului local • Comunităţi în care ne pasă de fiecare locuitor: Diferite proiecte
sociale prin fonduri europene pentru ajutarea integrării în societate a persoanelor defavorizate

