CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CĂLIMĂNEŞTI
JUDEŢULVÂLCEA
STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 306
TEL. 0250/750 080, 0250/750 231, FAX 0250/750 082
Email – primaria_calimanesti@yahoo.com
Nr. 1937 din 04.02.2013
RAPORT DE INFORMARE
Cu privire la probleme sesizate de cetatenii strazilor Al. Vlahuta si, Pacii din
orasul Calimanesti

În conformitate cu prevederile prevederile art. 51 alin (3), din legea 215
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare dar si
prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local, art. 93
alin (1) si (2), in care se precizeaza: „Consilierii locali sunt obligati ca, in
indeplinirea mandatului, sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii, sa acorde
audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la
intalnirea cu cetatenii”, precum si prevederile art. 50 alin(1) si (2) din Legea
393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, va supun atentiei urmatoarele solicitari:

STRADA AL. VLAHUTA

Miercuri 30.01.2013, orele 10,00 am organizat o intalnire cu o parte din cetatenii care
locuiesc pe aceasta strada, in urma solictarii acestora, intalnire la care au fost ridicate
urmatoarele probleme pe care vi le supunem atentiei dumneavostra:
1. Problema extinderii retelei de gaze
pe doua dintre stradutele adiacente
care poarta aceiasi denumire,
deoarece distantele sunt foarte mari
din strada principala, ajungand chiar
si la 60 m, iar costurile in particular
sunt foarte ridicate;
2. Asigurarea deszapezirii pe fiecare

3.
4.
5.

6.

7.

straduta adiacenta si tratarea cu material antiderapant;
Verificarea si completarea becurilor de iluminat public;
Colectarea cainilor comunitari, tot mai multi in aceasta zona si care prezinta un
real pericol pentru copii sau varstnici;
Repararea drumului pe artera principala de la zona unde se traverseaza pietonal
calea ferata, inspre Electromontaj,
deoarece exista gropi unde se
formeaza balti;
Montarea unor indicatoare
(tablite) de interzicere a aruncarii
gunoielor, in special in zona
fostului depou si efectuarea din
cand in cand a unor controale ale
politiei locale sau a corpului de
control al primarului;
Instiintarea propietarului cladirii
fostului depou, de a imprejmui aceste cladiri deoarece prezinta pericol de caderi
de ziduri, tigle si alte elemente de constructie.

STRADA PACII
Joi 31.01.2013, orele 10,00 am organizat o intalnire la solicitarea domnului Dragomir
Ion si Mitu Constantin la care au fost ridicate urmatoarele probleme pe care vi le
supunem atentiei dumneavostra:
1. Realizarea unui colector transversal
pentru preluarea apelor pluviale care vine
dinspre locuinta domnului MITU CTIN,
precum si repararea ulitei de acces catre
locuinta;
2. Amenajarea unei alei de circulatie
pietonala pe langa aceasta ulita, intrucat
acesta are varsta de 84 de ani, sotia lui are
probleme cu vederea, sunt bolnavi iar
veniturile lor sunt foarte mici;
3. Pe ulita domnului Ion Dragomir se
solicita masuri pentru curatarea rigolelor
in dreptul altor propietari;

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun atentiei consiliului local si
executivului toate aceste probleme ridicate de catre locuitorii acestor zone, in vederea
solutionarii acestora, bineinteles in masura prioritatilor si a posibilitatilor financiare.
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