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SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL DIN CARASOVA
luni, 25 martie 2019

În data de 28.02.2019, începând cu ora 9,00, la Cminul Cultural din comuna Cara_ova a avut loc _edinca ordinar a
Consiliului Local. Ordinea de zi a _edincei a cuprins 6 proiecte de hotrâre _i capitolul Diverse.

La primul punct de pe Ordinea de zi, consilierii locali au aprobat proiectul de hotrâre privind desfinarea postului de paznic
de pune, nejustificându-se meninerea acestuia în continuare întrucât fondul forestier al comunei Caraova a fost dat spre
administrare Ocolului Silvic Banatul Montan SA, urmând ca acetia s preia i punile împdurite de pe raza comunei. Consilierii
locali au mai aprobat i planul de lucrri de interes local pentru anul 2019 i anume, întreinerea bazei sportive din comuna
Caraova, lucrri de curare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale i a terenurilor intravilane, precum i
întreinerea zonei centrale (biseric, Cminul cultural, parcuri) din comuna Caraova. Toate aceste lucrri vor fi realizate, la
solicitarea primarului, de ctre una dintre persoanele majore i apte de munc din familia beneficiar de ajutor social.

În ceea ce privete proiectul de hotrâre privind concesionarea prin licitaie public a imobilului compus din cldire i teren în
suprafa de 930 mp, acesta a fost votat în unanimitate. Este vorba despre cererea depus de ctre SC Milovan Construct
SRL prin care solicita concesionarea imobilului situat în vecintatea terenului de fotbal din localitatea Caraova pentru
amenajarea unui depozit de materiale i desfurarea unor activiti economice. Consilierii consider oportun concesionarea
acestui imobil, fiindc prin aceasta vor crete veniturile la bugetul local, se vor crea noi locuri de munc, dar i prin
amenajarea cldirii, zona respectiv va recpta un aspect îngrijit. De asemenea, consilierii locali au ales pentru urmtoarele
trei luni un nou preedinte de edin, în persoana domnului Ifca Petru, membru PNL.

La capitolul Diverse, consilierii au dorit s afle care este stadiul proiectelor aflate în derulare în comuna Caraova. Astfel
primarul i-a informat c au reînceput lucrrile la modernizarea iluminatului public, se continu cu asfaltarea unor strzi din
Caraova i se lucreaz de zor la extinderea reelei de canalizare i la realizarea cminelor de branare a cetenilor. Primarul
sper c la sfâritul lunii iunie lucrrile la canalizare s fie finalizate, iar în luna aprilie s înceap modernizarea i asfaltarea drumului
agricol Kaj.

Una dintre investiiile importante pentru comunitatea noastr a fost discutat în edina ordinar din 31.01.2019, când Uniunea
Croailor din România a depus o cerere prin care a solicitat Consiliului Local atribuirea unui teren cu o suprafa de 2.700 m
în vederea construirii unui Centru cultural sportiv, care s includ, printre altele, i un teren de mini-fotbal sintetic. &rdquo;Un
asemenea obiectiv ar facilita _i învcarea limbii materne prin practicarea sportului pe toat durata anului _i ar conferi multe
beneficii comunitii noastre&rdquo;, a precizat în expunerea de motive deputatul Slobodan Ghera, preedintele Uniunii
Croailor. Primarul Bogdan Petru a salutat iniiativa UCR-ului, precizând c va întocmi în acest sens un Proiect de hotrâre pe
care îl va prezenta aleilor locali spre aprobare, dup ce Primria va proceda la dezmembrarea parcelei de teren solicitat de
UCR, parcel situat în spatele blocului de locuine i a pstrvriei din localitate.

Lina Tincul

http://www.zhr-ucr.ro
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