
1.Sa existe la Politie personal in schimbul de noapte, pentru a se putea deplasa,
daca exista vreun eveniment in localitate.

2.Sa existe o posibiltate de a amenda persoanele care fac mizerie sau deranjează

ordinea publica; sa presteze munca in folosul comunităţii.

3.Utilizarea fondurilor Europene pentru refacerea canalizării care trece prin

curţile caselor de pe strada Oltului (ce deversează in pârâiaşul care traversează

strada), Chimistilor, Negoiu si Moldoveanu.

4.Crearea unui punct de informare turistica cu o persoana care sa poată furniza

informaţii pentru turişti. Sugestie: utilizarea spaţiului comercial din piaţa

exclusiv pentru un punct turistic, care sa includă un hostel la etaj.

5.Utilizarea spatiilor libere din oraş pentru atragerea unor mici investitori, care

sa creeze locuri de munca.

6.Sa existe permanent mijloc de transport pentru gara, la toate trenurile, cu

afişarea programului microbuzelor in staţiile principale.

7.Sa se reintroducă mijloc de transport pentru Sibiu (inclusiv sâmbăta si

duminica), întrucât sunt multe solicitări.

8.Sa existe medici pentru toate specializările la spitalul oraşului, inclusiv pentru

diabet.

9.Curăţenia din oraş lasă de dorit. Va rugam sa luaţi masuri!

10.Sa existe un plan de urbanism care sa tina seama de specificul blocurilor care

se izolează; aceeaşi culoare, aceleaşi dimensiuni ale materialului izolant.

11.Schimbarea gresiei exterioare de la Casa de cultura cu una antiderapanta, sau

mozaic, deoarece s-au întâmplat mai multe accidente.

12.Sa se interzică accesul eievilor in exteriorul incintei scoiii in timpui programului.

13.Sa existe uri centru de colectare a PET-urilor si a sticlelor.

14.Sa existe mai multa preocupare pentru viata culturala a orasuluhfilme, piese de

teatru, invitarea unor personalităţi din diverse domenii, etc

15.Redeschiderea WC-ului public sau montarea unor toalete ecologice in oraş.

16.Reamenajareo spatiilor de joaca.Repararea leagănelor, toboganelor defecte.
17.Desfundarea analizării pentru apele pluviale de pe toate străzile oraşului.

18.Supraveghe^: i îndeaproape a personalului care lucea^a^aeGuratenia oraşului.
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19.Supravegherea circulaţiei rutiere in preajma şcolilor, in special intre orele 7:30-

8:00 si 12-13. Montarea de benzi pentru reducerea vitezei pe străzile 1

Decembrie 1918, Oltului pentru prevenirea accidentelor in dreptul şcolilor.

2O.Stabilirea sensului unic de circulaţie pe străzi aglomerate.

21.întruniri de consultare cu doritorii de schimbare pentru progresul societăţii.

22.Atragerea de fonduri pentru un proiect de investiţii la Parcul Industrial, pentru

aducerea gazului metan, apei si curentului electric pe parcela, pentru a putea

închiria sau vinde unei fabrici de producţie.

23.Refacerea lacurilor de la Helesteu, cu punerea in funcţiune a unor
hidrobiciclete, barei cu vâsle, mese cu scaune pentru a se putea juca tot feluri

de jocuri, atât pentru pensionari cat si pentru celelalte categorii de oameni.

24.Crearea de locuinţe sociale, sau alte utilizări, in căminul Colegiului Tehnic „Dr.

Alexandru Bărbat" si Blocul 44, de pe strada Oltului.

25.Masuri pentru sterilizarea câinilor vagabonzi din oraş.

26.Efectuarea unui panou electronic pe care sa fie afişate datele privind noxele de

la Purolite.

Localnicii oraşului propun sa se realizeze cele menţionate mai sus, in limita

posibilităţilor. Ştim ca unele aspecte au fost ameliorate, dar dorim sa se aibă in

vedere punctual pentru fixarea unor termene de realizare. Dorim sa ni se

răspundă printr-o sedinta^anuntata, la Casa de Cultura din localitate.

Cu stima,

Toţi iubitorii acestui oraş


