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Tema ședinței:  Constituirea Asociației Civice Strada Laterală – Comuna Vulcan 

Data:   13.08.2014 

Invitați:   Locuitorii străzii Laterală din Comuna Vulcan 
   Reprezentanta Primăriei Vulcan: Dna Diana Țolovici 
       

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.  Nume PROBLEME Obs 
367 dl. Ropotan Propuneri: 

1. Inventarul stării caselor cu elemente istorice de arhitectură și construcții 
și evaluarea stării lor de conservare (grindă de la 1901, cruce cu 
coroane de lauri, la nr. 365 creplu/jgheab de apă de la 1816 etc) 

2. Instalarea coșurilor de gunoi stradale (5-6 coșuri în locuri agreate de 
locuitori, dar unul să fie lângă Cantina socială, nr. 374/375; Primăria va 
asigura colectarea gunoiului de pe domeniul public) 

3. Instalarea limitatoarelor de viteză (tip dâmb) și trasarea trecerilor de 
pietoni la Școală și la Grădiniță (nr. 544/Liviu Perișan și nr. 556 pe 
partea opusă) 

 

380 dl. 
Râșnoveanu 
 
 

Propunere: 
AMENAJĂRI 
1. Amenajarea rondului de la troiță: 2 bănci, 3-4 pomi ornamentali, 1 coș 

de gunoi 
2. Curățarea rigolelor din fața caselor, acolo unde proprietarii nu o pot 

face: nr. 379, 382, 378 (Liviu Bălan) 
3. Delimitarea străzii (plăcuțe cu denumirea străzii, indicatoare spre 

obiective locale) 
4. ILUMINAT  PUBLIC: Înlocuirea becurilor arse de pe stâlpii electrica, 

pentru siguranța cetățenilor pe domeniul public și instalarea corpurilor 
de iluminat care lipsesc de pe unii stâlpi 

 
De făcut 
foto 
(troiță, 
rigole, 
stâlpi 
iluminat 
public)  

365 Fam. Grecu 
 
 
 

Propuneri: 
1. Reabilitarea podețelor peste rigole: nr. 365 (Grecu), nr. 384-385 

(Cramariuc), nr. 545 (Codleanu) și nr. 545 (fam. Vasi Vasile); podețele 
să nu fie din fier, ci din lemn, cu fundație de beton 

2. Poliția Locală să facă ronduri noaptea, între orele 12:00-1:00 pentru a-i 
amenda pe cei care organizează curse de mașini 

 

 
384 

 
 
 

 

dl. 
Cramariuc 

Propunere: 
1. Instalarea mobilierului de joacă pentru copii la Grădiniță, pe scuarul de 

la troiță  sau pe spațiul dintre asfalt și pârâu (în dreptul numerelor 375-
377-380); se face cu acordul locuitorilor, pentru a nu fi afectați de 
zgomot 

2. Instalarea semnelor de circulație pentru marcarea curbelor la intersecția 
străzii Laterale cu străzile: Mărășești, Holbavului și Poenarilor 

 
De făcut 
foto cu 
intersecțiil
e pentru 
semne de 
circulație 

  Panoul de informare al ACS Laterală să se posteze pe două picioare, la 
podul de piatră (Nea Gelu) de peste pârâul Vulcănița  
Reintroducerea obiceiurilor tradiționale: ștafeta de informare stradală, 
tradiția cu spălatul duminica 
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PROPUNERI 

 Întâlnire pentru prezentarea intervențiilor  
 Stabilirea parteneriatului cu Primăria Vulcan pentru soluționarea problemelor 

de iluminat public 
Participant din partea Primăriei Vulcan: dna Diana Țolovici 

http://www.asoidc.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
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