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LISTA  DE  INVESTIȚII  PENTRU ANUL 2023 

 

1. Realizare stație de tratare a apei potabile în localitatea Știuca, realizarea 
unui foraj, construire noi bazine de acumulare și modernizarea celor 
existente; 

2. Realizare rețea de alimentare cu gaze naturale; 
3. Realizare PUG (plan de urbanism general)-proiect în derulare; 
4. Realizare rețea alimentare cu apă PUZ în localitatea Știuca, la drumul 

spre Sălbăgel; 
5. Realizare rețea electrică PUZ în localitatea Știuca, la drumul spre 

Sălbăgel; 
6. Realizare Canalizare menajeră în localitățile Oloșag și Dragomirești și 

extinderea stației de epurare în localitatea Știuca, jud. Timiș; 
7. Reparații teren minifotbal Știuca; 
8. Realizare sisteme de supraveghere video la școala clasele I-IV, căminul 

cultural și parcul din localitatea Dragomirești; 
9. Realizare sisteme de supraveghere video la căminul cultural și parcul din 

localitatea Știuca; 
10. Realizare rigole și podețe betonate în cartierul de nord al localității 

Știuca și în localitatea Oloșag; 
11. Reparații la școala gimnazială Știuca; 
12. Pietruire drumuri comunale, de exploatare și străzi în toate localitățile  

comunei Știuca; 
13. Continuarea realizării cadastru general  sistematic finanțarea XIII și IX- 

intabulare gratuită. 
14. Realizare nomenclator stradal UAT 
15. Realizare piste pentru biciclete în satul Știuca. 
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PROPUNERI  INVESTIȚII 2023-2027 

 

 Canalizare menajeră în satele Oloșag și Dragomirești; 
 Realizare rețea de gaze naturale; 
 Betonare trotuare în toată comuna Știuca; 
 Construirea unui dispensar medical modern în localitatea Știuca; 
 Realizare PUZ-uri în localitățile Știuca, Oloșag, Dragomirești; 
 Introducerea utilităților la PUZ-urile noi (apă, electricitate, 

canalizare); 
 Finalizarea Cadastrului Sistematic – intabularea gratuită a terenurilor. 


