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ALESII LOCALI ÎN SEDINTA ORDINARA
marti, 04 septembrie 2018

Consiliul Local al comunei Caraova s-a întrunit miercuri, 22 august 2018, într-o edin ordinar, care a avut loc în sala de
edine a Cminului Cultural Caraova.

Ordinea de zi a _edincei a cuprins patru proiecte de hotrâre i capitolul diverse.

La edin a fost prezent i parohul Parohiei Romano Catolice din com. Caraova, pr. Rebegila Petru. În faa aleilor locali,
parohul i-a exprimat dorina de atribuire ctre parohie a terenului aferent cimitirului din Caraova, precum i a terenul aferent
cldirii capelei Kalvaria i a Izvorului Sfânta Maria, în vederea reglementrii regimului juridic al acestor bunuri imobile aflate în
folosina unitii de cult. Solicitarea are la baz intenia parohiei de a construi o capel în cimitir, renovarea capelei Kalvaria,
precum i unele lucrri de întreinere la locul de pelerinaj denumit &bdquo;Sf. Maria de la Lourd&rdquo;. Pentru a putea
demara aceste lucrri biserica trebuie s fie proprietar pe aceste terenuri, a susinut preotul în faa aleilor locali:
&bdquo;Cimitirul a fost donat bisericii în urm cu 100 de ani. Nu este intabulat toat suprafaa. În total sunt 3,150 ha, din
care biserica deine doar 1,150 ha, nu toat suprafaa. Pentru a iniia realizarea proiectului biserica trebuie s fie proprietar,
iar când spun &rdquo;biseric&rdquo; m refer la toi credincioii. Suprafaa deinut de biseric reprezint suprafaa ocupat doar
de morminte. Nu putem s împrim cimitirul în trei i a treia parte s revin bisericii. Eu trebuie s protejez cimitirul. Kalvaria nu
este intabulat niciunde, iar pentru a putea demara renovarea avem nevoie de terenul aferent&rdquo; a declarat pr.
Rebegila Petru.

Aleii locali i-au format o prere de ansamblu i au luat în vedere solicitarea parohului, urmând s se pronune în momentul în
care vor avea în fa proiectul de hotrâre, precum i informaii concrete despre modul în care se dorete a se realiza proiectul.
Pân atunci îns, discuii pro i contra.

Consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotrâre privind modificarea organigramei i a statutului de
funcii al aparatului de specialitate al primarului comunei Caraova pe anul 2018. Astfel, s-a propus înfiinarea
Compartimentului Implementare Proiecte Finanri Externe, având în componen un post care va funciona pe perioada
implementrii proiectelor finanate prin PNDR, pentru care au fost încheiate contracte de finanare.

Cu zece voturi pentru i o abinere a fost aprobat proiectul de hotrâre privind aprobarea listelor de cantiti de lucrri
suplimentare la contractul care vizeaz lucrrile de amenajare a platoului de acces în cldirea Primriei Caraova, reparaia
zidului de sprijin, a trotuarelor i amenajarea parcrii, aflate în curs de desfurare. Ulterior demarrii lucrrilor, s-a constatat
necesitatea amenajrii zonei din spatele cldirii primriei, contravaloarea acestor lucrri suplimentare ridicându-se la suma de
10.015,68 lei.

Proiectul de hotrâre privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pe anul 2019 a primit aviz negativ din partea aleilor
locali, apte dintre ei nefiind de acord cu art. 5 care face referire la subvenionarea din bugetul local a taxei de salubritate.
Grupul PNL a solicitat o situaie detaliat privind costurile pentru transportul i depozitarea gunoiului menajer.

Maria Giurchica

http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 16 August, 2022, 08:22

