ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Bisericii – Comuna Hălchiu
Minuta
Tema ședinței:

Constituirea Asociației Civice Strada Bisericii – Comuna Hălchiu

Data:

20.08.2014

Invitați:

Locuitorii străzii Bisericii din Comuna Hălchiu
Reprezentant al Primăriei Hălchiu: Dl. Viceprimar Ioan Agapescu

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

270z

Dl Catargiu
Dl Agapescu
- viceprimar

277

Ana
Potcoavă

286

Pr. Goja

RIGOLE
Rigola/șanțul de scurgere a apei pluviale nu este egal dimensionat de-a lungul
străzii și nu este întreținut în mod unitar
Podețele de acces la case sunt subdimensionate; conducta de colectare a apei
pluviala ar trebui să aibă același diametru pe toată lungimea străzii
Propunere
Propunere de instalarea a unei conducte de colectare pe toată lungimea străzii
Plan de curățare periodică a rigolei/șanțului cu participarea locuitorilor străzii
PLANTĂRI POMI
Ar trebui plantați arbori ornamentali de la biserică spre centru (zarzări roșii, tei,
salcâmi)
CAPACELE GURILOR DE CANALIZARE
De-a lungul străzii sunt 6 guri de canal; rama gurilor de canal trebuie echilibrată,
fixată și consolidată cu cărămidă
Panoul de informații al ACS Bisericii poate fi instalat vis-a-vis de biserica sau pe
gardul bisericii. Va conține informații edilitare, culturale, comunitare și va fi
administrat de membri ACS si Primărie
E nevoie de amenajarea parcării lângă biserică: umplere cu pietriș a spațiului
dintre casă și bordură (în spate la Luchian)
INFORMARE
ADĂPOST PENTRU CÂINII fără stăpân: localitățile Râșnov, Codlea, Ghimbav,
Săcele, Cristian, Hălchiu, Sânpetru și Vulcan, construiesc și gestionează printrun proiect comun (prin zona metropolitană) un Adăpost pentru câinii fără
stăpân, care va deveni funcțional la începutul lui 2015.
AMENAJARE DOMENIU PUBLIC: amenajarea unui spațiu cu bănci și mobilier
pentru loc de joacă pentru copii (în spate la Dragosloveanu, nr. 301-302)
COLECTARE SELECTIVĂ
Propunere: Instalarea a 3 pubele/clopote pentru colectarea selectivă a
deșeurilor (în dreptul nr. 299); există un agent economic care procesează
gunoiul colectat selectiv
Propunere
Instalarea plăcuțelor cu denumirea străzilor la capetele străzii și la intersecții cu
alte străzi SAU stâlpi cu plăcuțe cu denumirea străzilor

Dl.
Agapescuviceprimar

282

Dl Mardari

PROPUNERI
 Întâlnire 16.09.2014 pentru confirmarea lucrărilor de intervenție
 Zilele Comunei Hălchiu: 20-21 septembrie
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