ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Nicolae Bălcescu
Minuta
Tema ședinței:

Constituirea Asociației Civice Strada Nicolae Bălcescu

Data:

6.06.2014

Invitați:

Locuitorii străzii N. Bălcescu
Agenda:

1. Informare privind proiectul Asociații Civice Stradale – Vecinătatea activă
2. Elaborarea listei de propuneri, sugestii și atenționări de la locuitorii străzii
3. Protocol de colaborare – Asociația Civică Strada Bisericii
Conținutul dezbaterilor
Nr.
32

Nume
Ion Leșoiu

41

Dl. Baciu

PROBLEME
1. Căminul de apă pluvială este înfundat de ani de zile în fața porții de la nr. 32
și când plouă apa intră în curte
2. Locatarii doresc să zugrăvească fațada, dar procedura de autorizare este
dificilă
3. În curte există și locatari chiriași RIAL. RIAL deține 40 % din părțile de uz
comun, dar refuză să contribuie la cheltuielile pentru repararea porții, a
jgheaburilor de scurgere a apei, a șarpantei și la amenajarea curții
 Pe partea cu numere cu soț când plouă, mașinile stropesc toate fațadele
 Când plouă se înfundă canalizarea Nr. 44
 Zgomot de claxoane de mașini la intersecție la Star
Propunere: instalarea Semnului de circulație: claxonatul interzis
Proprietarii de câini lasă mizeria pe stradă
Propunere: Cutii cu pungi pentru deșeuri animale
Propunere: Pentru rezolvarea problemelor de parcare ilegală, a siguranței
circulației pietonilor, protejarea fațadelor și păstrarea curățeniei , Poliția să facă
rond periodic (pe jos,, nu în mașină) pentru a avertiza trecătorii și a amenda pe
cei care nu respectă legile/regulamentele locale

34

3

Săuca
Oana
Maria
Chiscop

INFO: Secția 1_ Gărzi civice care să supravegheze siguranța în cartier
Dl Ungureanu – Secția 1
Preot: Cristian Munteanu și Dănuț – Catedrala Piața Sfatului
Biserica Neagră
Clădirea nu e monument, dar are decorațiuni, trebuie reparată (clădirea,
acoperișul și poarta de lemn)
1 chiriaș RIAL + 8 Proprietari




Postăvarului 62 la intersecție cu str. Politehnicii casă în demolare
atenționare pentru situația imobilului (de atenționat Primăria, deoarece este
un pericol public)
Taverna- în week-end muzica e prea tare (Poliția să-i atenționeze pentru
respectarea liniștii publice)
SIGURANȚA PE DOMENIUL PUBLIC- instalarea camerelor de
supraveghere și prezentarea unui Raport lunar al Poliției referitor la
infracțiunile constatate
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Politehnicii nr. 3-fațadă pe Bălcescu : Fațada și acoperișul trebuie
reparate; prin curte trece zidul Cetății cu două porți (mare și mică)
S-au depus reclamații pentru garaje în curte la Primărie, Direcția de
Cultură (verbal)
Garajul de la mediu există
14 proprietari în curte

PROPUNERI
 Întâlnire pe tema fațadelor
 Întâlnire pe probleme de vecinătăți (curți, dezmembrări, accese, cheltuieli
comune etc)
 Întâlnire pentru serviciile de apă/canalizare
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