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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
*****
* Și tot la Horia. Stimați părinți, am convenit cu responsabilul și administratorul bazei sportive, dl Răzvan Salanț, ca să accepte accesul copiilor pe
terenul de fotbal și în incinta Bazei Sportive, pentru că ei sunt viitorii sportivi
horieni. Atenție, însă, în urma acestor copii se adună chiștoace de țigări, cutii
de bere, sticle de vin și chiar de whiskey! ATENTIE, vedeți ce spun copiii când
se învoiesc să meargă la teren. Spre binele lor, al dumneavoastră și - nu în ultimul rând - al școlii și comunității.

tot. Apoi vom ridica capacele de la canalizare și apă. La nivelul asfaltului le ridică. Puțintică răbdare.

Multe străzi din Vladimirescu sunt asfaltate, acolo unde s-au făcut diverse
lucrări de introducere a utilităților

În prelungirea vestiarelor de la Baza Sportivă din Horia a fost amenajat un
teren de mini-fotbal pentru copii, care trebuie, însă, păstrat curat

*****
* La Vladimirescu. Stimați
cetățeni ai comunei, aș dori să
știu părerea Dumneavoastră
dacă este bine sau rău ca în
Centrul de comună, la Vladimirescu, să existe un Punct
SMURD, care să deservească
câteva localități din jur?
Deoarece comuna are un sediu
cu toate utilitățile necesare,
lipsind doar două garaje,
putem avea în comună o
echipă de paramedici și pompieri, fără să ne coste decât
plata căldurii, a apei și a
energiei electrice. Nu plătim
nici un leu salarii celor care fac
seviciul SMURD. Sediul arată
așa cum îl vedeți, este în curte
separată de școală și accesul
spre localitățile comunei este foarte ușor. Eu am făcut demersurile. Promisiuni
există ferme. Cred că am și asentimentul Dumneavoastră. Aștept opinii.

Locația unde se dorește amenajarea sediului Serviciului SMURD de la
Școala Gimnazială din localitatea Vladimirescu

*****
* La Vladimirescu se apropie de finalizare lucrarea de reparare a
străzilor. Și nu orice reparare, ci una care mai pune un strat de asfalt pe străzile unde s-au așezat canalizarea, fiind pe mijlocul străzilor înguste. Numele
străzilor l-am dat. Știu că v-am enervat cu denivelările provenite după rașchetare. Acum am pus piatră și am plombat. Vom veni cu un strat de asfalt peste

*****
* Pe strada Mureș, stradă
care va fi reparată, am pregătit și
vom asfalta un platou pentru
accesul la acele locuințe oarecum
vitregite de cei care au croit vatra
satului în acel loc. Noi asfaltăm
locul. Precizăm că ceea ce facem
este pentru toți cei care locuiesc în
jurul acestei platforme. Nu va fi
loc de depozitare a lemnelor pentru vânzare sau alte “întrebuințări
pur personale”, cu afectarea celorlalți cetățeni. Atenție, amatori, că
veți regreta!

Locul unde se va amenaja platoul
pe strada Mureș din Vladimirescu

*****
* La capătul străzii Mureș, așa cum v-am spus în numărul trecut, am
amenajat un loc de joacă pentru copii, pe locul gunoaielor depuse de cei certați cu bunul simț. Prinde contur. De altfel, gardul este conturul, iar derdelușul... pentru săniuțe. Nu mai depozitați gunoi, vă rugăm mult!

A fost montat gardul viitorului loc de joacă de pe strada Mureș

*****
* Am avut o licitație.
Fiind
mai
deosebită, trebuie să
vă informăm. Pentru
transparență. Tot e la
modă. Vorbirea că
fapta-i la umbră. Pe
strada Iulia, stradă cu
nume frumos, am distribuit, prin licitație,
locuri de casă pentru
oamenii care au mai
puține posibilități materiale. Fiind o zonă unde se depozitau gunoaie de ani de zile, ne-am gândit ca
zona să se asaneze, terenul să fie curățat și scos la licitație. Prețul? 2 euro/mp
+ TVA, și toate taxele de măsurare, întabulare, participare, etc. După teren și
calitatea locului. Majoritatea licitanților au solicitat între 150 și 250 mp.
* Avantaje: loc curat. Oamenii cu posibilități modeste au unde să-și facă
un loc deasupra capului. Curățenia locului care este terenul graniță cu cartierul rezidențial Via Carmina. Un singur exemplu negativ. Un domn, care ne-a
denigrat pe posturile TV, cum că nu-i dăm loc de casă, deși dumnealui și familia aveau case primite de la stat și le-au vândut, refuzăm să liciteze. El vrea
numai gratis. Domnule Pa, te-nșeli! Posmagii ți-i vei înmuia singur. Dacă nu,
du-te acolo unde cineva este dispus să-ți plătească... și berea!
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