Intalnire cu ceta?enii din cartierul Mandresti
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Primaria Focsani va rezolva problema alimentarii cu gaze a cartierului Mindresti, a promis, ieri, primarul C
publica organizata pe marginea proiectului de buget pentru acest an.

Primaria Focsani va rezolva problema alimentarii cu gaze a cartierului Mindresti, a promis, ieri, primarul C
publica organizata pe marginea proiectului de buget pentru acest an. Intr-o sala neincapatoare la restaur
Mindresti i-au prezentat primarului priorita?ile care ar trebui rezolvate de administra?ia locala. Oamenii v
toata strada Drumusor, iluminat public, asfaltarea drumurilor care nu au fost cuprinse in PIDU. Primarul C
locuitorilor din cartier care sunt investi?iile prevazute pentru aceasta zona a Focsani, dar si cateva proiec
In ceea ce priveste strazile din Mindreste care urmeaza sa fie reabilitate, administra?ia locala este in pro
lucrarilor la strada Islaz, Eternita?ii, Bal?i, Faget, Mieilor, Carpinis, Nuferilor, Fundaturi, Salcioarei, Drumu
lucrarile la locul de joaca din Mindresti, amenajat in zona stadionului.
Principala problema este insa la alimentarea cu gaze naturale. In prima etapa, reprezentan?ii distribuitorului de gaze naturale au sp
furniza gaze in acest cartier. „In luna ianuarie le-am transmis o adresa in care precizam ca Mindrestiul este un cartier in cadrul muni
am primit niciun raspuns la ultima adresa dar joi avem o intalnire cu reprezentan?ii regionali unde vom discuta aceasta problema", a
intalnire au fost invita?i sa participe si locuitorii cartierului care au depus cereri pentru bransare la re?eaua de gaze naturale. Inca o
primaria va asigura finan?area pentru realizarea magistralei iar ceta?enii vor achita doar costurile cu bransamentul individual. O alta
pe jumatate din strada Drumusor. In acest caz, problema va fi remediata prin lucrarile de asfaltare care vor fi realizate, cel mai proba
solicita proiectantului sa gaseasca o solu?ie pentru a rezolva problema canalizarii pe strada Drumusor", a promis primarul Misaila, p
procedurilor legale de achizi?ie publica, lucrarile la lotul de strazi din Mindresti vor incepe anul viitor, dupa realizarea proiectarii.

Astazi are loc intalnirea cu locuitorii din zona Independen?ei - Obor
Investi?ii pregatite pentru municipiul Focsani vor fi prezentate de primarul Cristi Misaila la dezbaterile publice organizate pe parcursu
proiectului de buget pentru acest an. In cadrul intalnirilor cu focsanenii vor fi prezentate obiectivele de investi?ii si proiectele cu finan
urmeaza a fi implementate in Municipiul Focsani in perioada urmatoare, care sunt in diverse stadii de elaborare. Focsanenii care vo
publice trebuie sa stie ca municipalitatea a impar?it Focsaniul in sase zone, urmand sa fie organizate cinci intalniri. Cei mai mul?i fo
martie, la Cinema Balada, unde sunt invita?i locuitorii din zonele 1 si 3.
Intalnirile au loc conform urmatorului calendar:
- In data de 06.03.2019, incepand cu ora 17:00, in incinta Administra?iei Jude?ene a Finan?elor Publice Vrancea (zona 2 Independe
- In data de 07.03.2019, incepand cu ora 17:00, in sala de spectacol a Ansambului Folcloric „?ara Vrancei" - Cinematograful „Balada
- In data de 11.03.2019, incepand cu ora 17:00, in incinta Scolii nr. 8 (zona 5 Sud);
- In data de 14.03.2019, incepand cu ora 17:00, in incinta Colegiului Economic „Mihail Kogalniceanu" (zona 4 Gara).

