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DIN ACTUALITATE

S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* A mai trecut o săptămână. Au trecut Sfintele Sărbători de Paști. Ne‐am amintit și i‐am pomenit pe cei dragi, plecați dintre noi. Acum conti‐
nuăm activitatea noastră de zi cu zi. Și parcă solicitările cetățenilor se întețesc în această perioadă. Motivul? Îl știm cu toții. Vă asigurăm însă,
stimați cetățeni, că ceea ce s‐a planificat... se va face! Ne‐am asigurat, deja, finanțarea a tot ce ne‐am propus!
* În ultima perioadă, am avut câteva intervenț‐
ii ciudate, hotărâte și ferme ale unor cetățeni, care
au fost dezinformați de către unii oameni (dezin‐
formați la rândul lor), dar și de oameni cu intere‐
se la modă în această lună. De exemplu: am pri‐
mit e‐mailuri, telefoane, mesaje, care într‐un mod
deloc ortodox îl făceau pe primar “mă, P...”, altul
“mincinosule”, altul “nu ești nici un om”, sau
“Bagi TIR‐urile pe strada noastră”!
* Stimați cetățeni care ați scris și spus primaru‐
lui acestea, NU MĂ SUPĂR. Primăria nu‐i pen‐
sion de domnișoare. Dar vă rog mult fiți onești și
recunoașteți că aveți o altă orientare politică decât
primarul. Și‐i O.K., pentru că, până la urmă, peste
o lună, indiferent că primar va fi (X, Y sau Z), vor
trebui să colaboreze toți, și X, și Y, și Z. Asta‐i
viața!
* Dumneavoastră semănați vânt, sau este prea
mult spus, și riscați precum acei părinți care se
ceartă deoarece copiii lor s‐au lovit. A doua zi,
copiii ies la joacă împreună, se pupă, își împru‐
mută bicicletele, iar părinții, rușinați, rămân cer‐
tați, poate pentru totdeauna!
*****
* Stimați cetățeni, locuitori ai Străzilor 16 și 17
din Cartierul Glogovăț, care ați fost la primar în
legătură cu Strada 15. Am spus‐o și repet (dacă
trebuie și de 100 de ori!): NU! STRADA 15 NU SE
LĂRGEȘTE PENTRU CIRCULAȚIA TIR‐urilor!
Este o stradă principală, care face legătura dintre
Strada 3 și Strada Gării. M‐am ținut de cuvânt.
Priviți pozele cu indicatoarele de circulație.
Acestea sunt plantate la intrarea dinspre strada
Gării, la mijloc și la ieșirea în Strada 3. Și în sens
invers. Limită de viteză plus limită de tonaj.
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zate, dar împământenite în obiceiurile noastre, cu
care nu ne putem mândri. De exemplu: numai de
pe Strada Horia, de la fosta groapă (denumită
Pirițoaie) am cărat sute de tone.

Toadere Ioan &
Roșan Ramona‐Dalina

Indicatoare montate la intrarea dinspre
Strada 3. Se vede cum strada este
pregătită pentru operațiunea de lărgire

*****
* Dragi cititori și locuitori ai Cartierului
Glogovăț, am spus‐o și o repet: DA, am accesat
fonduri europene pentru asfaltarea tuturor străzi‐
lor care au rămas neasfaltate din Cartierul
Glogovăț. INCLUSIV STRĂZILE 16 ȘI 17.
DOAMNĂ L. M., CARE MI‐AȚI URAT “SĂRBĂ‐
TORI FERICITE” pe o pagină întreagă, ÎN VINE‐
REA MARE: asemenea și dvs! Da, chiar dacă
deranjăm, ne lăudăm că suntem printre puținele
comune care la iluminatul public avem lămpi pe
fiecare stâlp. Da, am făcut acel trotuar‐pistă pe
lateralul Cartierului Glogovăț și îl vom finaliza
până la capăt. Se vede, este circulabil. În rest,
numai de bine.

La capătul Străzii Horia se văd urmele
utilajelor care au început operațiunii de
curățare a locului unde s‐au strâns gunoaiele

*****
* Da, avem această groapă de împrumut, în
care depozităm aceste materiale și în care apro‐
băm la toți cetățenii depozitarea. Primăria le
împinge și apoi le acoperă, pentru a fi curat. Decât
să aruncați oriunde, mai bine solicitați‐ne spriji‐
nul. Vi‐l dăm. Dar priviți una din pozele redate
aici. Așa a rămas după o zi la pădure. La aer curat.
Dar dacă nu ducem aceste resturi menajere la
tomberoanele existente, vântul, câinii și nu numai
acestea, nu iartă. Duminica viitoare nu mai avem
loc pe iarbă.

David Octavian & Grigorean
Mădălina‐Alexandra

Unde s‐a ajuns, deja, cu trotuarul
și de unde se va continua lucrarea

Indicatoarele de limitare a vitezei și
tonajului, montate la intrarea dinspre
Strada Gării. Se vede și indicatorul care
semnalează că drumul este în lucrare

*****
* Am continuat cositul ierbii din parcurile în
devenire din Cartierul Glogovăț, pe lângă pista de
biciclete și accesul la cimitire. Toate aceste lucrări
s‐au realizat cu utilajele noastre.

Groapa‐i ici, gunoiul... lângă!

Iarba a fost tăiată în zona locurilor de
joacă din Cartierul Glogovăț

Indicator montat la intersecția aflată
la jumătatea distanței dintre
Strada Gării și Strada 3

*****
* Stimați cetățeni ai comunei și cititori ai
rubricii noastre, voi reda mai jos un set de foto‐
grafii. Nu comentez nimic.
* Avem situații în care sunt depozitate mate‐
riale (moloz, betoane sau altele rămase din demo‐
lări) în locuri transformate în depozite neautori‐
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