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19-22189-PI1H Primăria Hunedoara 29.03.2019
-............ Original Message ..............
Subject: Bugetul Municipiului Hunedoara
Date: 2019-03-29 08:45
From: Alin Trandafir <xalrose@gmall.com>
To: Infofiiprifnariahunedoara.ro
Buna ziua
Referitor la
BUGETUL MUNICIPIULUI HUNEDOARA, [1]
Am văzut ca
Potrivit Legii, persoanele interesate pot trimite sesizările,
observaţiile, punctele de vedere în perioada 28 martie 2019 - 15
aprilie 2019
in concluzie tin sa va readuc in atentie :
1. starea străzii Vulcanescu , fara canalizare, fara asfalt, fara
tortuare, semilitane rutiere ( oglinda convexa intersecţie cu Buituri )
2. starea locului de joaca din Buituri , Îngrijire, curăţenie,
reabilitare toalete , instalare camera de supraveghere
si nu in ultimul rând
3. Copii de la CLUBUL COPIILOR din Hunedoara ,secţia KARTING nu au unde
sa isi desfasoare orele de practica ( condus ) , duc lipsa de un spaţiu
amenajat ( pista )
Va rog sa gaslti o soluţie pentru un astfel de mini circuit ( teren,
parcare ) , deoarece sunt multi copii inscrisi, copii care participa la
campionatele şcolare si nu au unde sa se antreneze.!
( Pana acum se isi desfasurau activitatea pe terenul de fotbal/handbal
din spatele Popicariei Siderurgistul , cu aprobare de la Primărie si
administratorul popicariei aflate in proprietatea Arcellor Mital. De
ceva vreme nu se mai poate deoarece locatarii din zona chema zilnic
politia, copii si d-na profesoara sunt şicanaţi de către locatarii
caselor din zona. Menţionez ca exista un acord scris pentru zilele de
luni , marţi si miercuri la ora 16-18 ( inafara orelor de linsite ) . In
plus copiii sunt nevoiţi sa duca ( impinga la deal ) si sa aduca
kartuile aproape 500 de metri la deal pe trotuar de la sediu pana la
locul respectiv. )
Mulţumesc anticipat.
Trandafir Alin
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