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SEDINTA CONSILIULUI LOCAL CARASOVA
luni, 29 februarie 2016

În data de 29.01.2016, începând cu ora 12,00, la Cminul
Cultural din Cara_ova a avut loc prima _edinc ordinar a Consiliului Local
din acest an.

Ordinea
de zi a _edincei a cuprins patru
proiecte de hotrâre _i capitolul Diverse.
La
primul proiect de hotrâre consilierii au votat în unanimitate reorganizarea
recelei _colare a unitcilor de învcmânt de pe raza comunei Cara_ova pentru
anul _colar 2016-2017. Având în vedere c ^coala primar Iabalcea _i Grdinica
cu program Normal Iabalcea nu mai funccioneaz din lips de elevi, Liceul
Teoretic Bilingv Româno-Croat va avea ca structuri arondate Grdinica cu
Program Normal Cara_ova, Grdinica cu Program Normal Nermed _i ^coala Primar
Nermed.

Datorit faptului c la nivelul Primriei Cara_ova nu exist personal
angajat de specialitate juridic, cu excepcia secretarului comunei,
consi-lierii au aprobat _i proiectul de hotrâre pentru încheierea unui
contract de asistenc juridic cu un cabinet de avocatur, care va avea drept sarcin reprezentarea în faca
instancelor de judecat pentru procesele aflate deja pe rol.

Punctul cel mai important _i cel mai dezbtut de pe Ordinea de zi a fost
aprobarea bugetului pentru anul 2016. În expunerea de motive s-a precizat c
sumele primite pentru anul 2016 _i destinate financrii cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, ora_elor, municipiilor sunt insuficiente,
dar în cursul anului se vor face demersuri pentru suplimentarea acestora. Dup
discucia cu primarul Neagul Petru am aflat care sunt principalele obiective _i
investicii pe care dore_te Primria s le realizeze în decursul acestui an, _i
anume:

- 100, 00 lei pentru realizarea unui gard
împrejmuitor _i a unei magazii cu lemne la Centrul de informare turistic din
Cara_ova;

- 26,000 lei s-au prevzut pentru achizicionarea
_i dotarea buctriei de la Cminul Cultural din Nermed cu un focar _i trei
cazane de gtit;

- 14,000 lei pentru achizicionarea unei pompe de
ap pentru localitatea Iabalcea, pompa veche fiind extrem de uzat;

- 30,000 lei pentru amenajarea zidului la
cimitirul din Iabalcea;

- 70,000 lei pentru reabilitarea drumului comunal
DC 97 Iabalcea;

- 150,000 lei pentru reparacii _i reabilitarea
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drumului comunal DC 75 Cara_ova&ndash; Clocotici;

- 30,000 lei pentru realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru reabilitarea drumului comunal DC 140 Cara_ova&ndash; Cântar;

- 29,490
lei pentru finalizarea proiectului tehnic pentru realizarea podului
peste râul Cara_;

- 50,000 lei pentru reparacia drumurilor agricole
_i forestiere realizate prin msura 125, Polje, Oleanica _i Jidovina;

- 30,000 lei pentru realizarea unui studiu de
fezabilitate privind extinderea recelelor secundare la canalizare. Este vorba
despre bran_area cetcenilor la canalizarea menajer care urmeaz s se
realizeze dup finalizarea lucrrilor _i efectuarea recepciei.

De
asemenea, cetcenii pot sta lini_tici, fiindc taxele _i impozitele au fost
majorate nesemnicativ, cu diference foarte mici fac de anul 2015. Primria are
în vedere _i realizarea unui proiect de hotrâre prin care cetcenii plecaci
din localitate, la lucru în alte cri _i stabilici acolo, s fie scutici de
taxa de salubrizare. Ace_tia trebuie s aduc documente doveditoare din care s
rezulte c sunt înregistraci în alt parte. S-a discutat _i despre lipsa
medicului de familie în localitate. Dup ce mai mulci doctori s-au perindat
prin comun în aceste câteva luni, Primria se bazeaz pe promisiunea unoi nou
medic, care _i-a exprimat intencia de a veni la Cara_ova dup ce va lua
legtura cu Casa de Asigurri _i va primi aprobare _i de la ei.

Lina Tincul
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