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Prin prezenta petiţie, noi locatarii blodului nr. 11 situat în imediata;
vecinătate(vis-a-vis)de blocurile nr. 135 şi 140 (ghetouri), solicităm ~
montarea unui "gard de protecţie al spaţiului verde" care să aibă o
i
înălţime de 1,5 m (un metru şi jumătate) şi cu două portiţe de acces ( una
pentru magazinul de pompe funebre şi una pentru sediul celor trei
asociaţii de locatari care fiinţează la parterul blocului nostru) , pentru
spaţiul verde care se află În faţa blocului, gard care odată montat ar
constitui şi un element de siguranţă şi protecţie pentru locatarii acestui
bloc.
Solicităm ca acest gard să aibă înălţimea de 1,5 m din următoarele motive:
- Zilnic, începând de la ore matinale (mai ales când timpul este cât de cât
favorabil) şi până la ore târzii din noapte o mare parte din locatarii
ghetourilor se adună sub ferestrele şi pereţii blocului nostru tulburând
liniştea publică prin: certuri, ţipete, bătăi, ascultat de muzică din
maşinile pe care le parchează pe marginea drumului, băut de cafele,
practicarea jocurilor de noroc, consum de băuturi alcoolice ( pervazurile
ferestrelor de la parter constituind un bun suport pentru sticlele şi
paharele cu băutură).
- Copii acestor indivizi sunt lăsaţi nesupravegheaţişi se apucă de spart şi
scos cărămizile din zidul parterului, aduc gunoaie, se caţără pe grilajele
spaţiilor comerciale de la parterul blocului, sparg acele geamuri aferente
spaţiilor de la parter( şi uneori chiar sunt îndemnaţi să o facă) , îşi fac
nevoile la parterul acestui bloc în văzul lumii fără să le pese prea mult de
trecători sau locatarii care le fac observaţii.
- Seara, uneori se aprind focuri de către persoane iresponsabile şi rău
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intenţionate

pe acel spaţiu verde, se fumează, se ascultă muzică la tot felul
de gadgeturi cu sonorul dat la maxim spre disperarea şi disconfortul
locatarilor.
- Nu putem deschide un gem să aerisim şi nici să ne punem rufele la uscat
din cauza acestor indivizi care practic distrug acel loc.
Având în vedere că locatarilor din ghetouri li s-a împrejmuit şi dotat acel
spaţiu de joacă de două ori, li s-au montat de două ori câte un set de bănci
în faţa blocurilor ( pe care ulterior le-au distrus sau le-au furat) , li s-au
montat ţevi noi pentru alimentarea cu apă şi canalizare , toate acestea
făcând-u-se pe banii primăriei fără ca aceşti locatari să facă cel mai mic
efort pentru a le obţine având statutul de... "întreţinuţi pe banii
primăriei" şi implicit al contribuabililor, unii dintre ei beneficiind şi de
ajutoare lunare de la primărie, noi locatarii şi contribuabilii cinstiţi
considerăm că efortul primăriei în montarea acelui gărduţ nu ar fi prea
mare.
Rugăm respectuos pe onorabilii membrii ai consiliului local să ţină seamă
de doleanţa semnatarilor acestei petiţii (chiar dacă dimensiunea standard
a acelui gărduţ ,aprobată in consiliul local ar fi alta ). Având în vedere
zona şi vecinii pe care-i avem, acest lucru contribuind la o îmbunătăţire a
linistii si
. confortului nostru.
Dacă este posibil cerem chiar dezbaterea acestei petiţii şi într-o şedinţă a
consiliului local.
Menţionăm că în decursul aniJor( chiar trecutul apropiat) locatarilor din
ghetouri li s-au acordat numeroase ajutoare şi facilităţi pe banii primăriei
acest lucru făcându-i răi şi să ne râdă în nas la interpelăriJe noastre cu
privire la mizeria, găIăgia precum şi comportamentul de-a dreptul
huliganic pe care-I au ştiind-u-se susţinuţi practic de primărie prin
diversele facilităţi atribuite.
Noi locatarii blocurilor din imediata vecinătate ne considerăm discriminaţi
prin nepăsarea autorităţilor, lucru care creează o stare de frustrare în
rândul cetăţenilor precum şi o stare de tensiune crescândă pe zi ce trece.

.

Solicităm

deasemenea punerea în funcţiune a camerei de supraveghere
montată peste drum de blocul nostru deoarece aceasta ar constitui un
martor de necombătut privitor la comportamentul agresiv şi necivilizat al
locatarilor din ghetouri. Acest lucru ar putea înfrâna pornirile unora
dintre ei ştiindu-se supravegheaţi.
Solicităm

deasemenea o intervenţie grabnică şi hotărâtă a echipelor de
ecarisaj deoarece în zonă există numeroşi câini de talie mare şi foarte
agresivi care pun în pericol sănătatea şi de ce nu chiar viaţa( caz confirmat
în trecutul apropiat) locuitorilor din zonă, trecătorilor precum şi al
copiilor care vin şi pleacă de la şcoală şi grădiniţă( în spatele blocului
nostru fiinţând Grădiniţa 22 cu program prelungit şi ŞCo Nr. 2). Aceşti
câini fac şi o gălăgie infernală noaptea şi la ore matinale. Atunci când sunt
anunţate vizitele echipelor de ecarisaj câinii sunt ascunşi de locatarii
ghetoului de lângă stradă în locuinţele lor şi în spaţiul de la intrare (care ar
ţine loc de centrală termică ). Deoarece au mai fost tentative nereuşite şi
slab gestionate ale serviciului de ecarisaj aceştia fiind însoţiţi de doar
câţiva agenţi de poliţie locală solicităm ca aceştia să vină într-un număr
mai mare şi să fie însoţiţi de un număr mare de jandarmi care să le asigure
protecţia pentru aşi putea face treaba.
În imediata vecinătate a blocului a mai apărut o groapă de gunoi pe un
teren care se pare că a fost lăsat de izbelişte. Solicităm ca persoane abilitate
în domeniu din cadrul primăriei să verifice şi să ia o serie de măsuri în
acest caz.
Anexăm la această petiţie

un tabel cu semnăturile locatarilor , un număr
de 4(patru) răspunsuri date de primărie la solicitările asociaţiei de locatari
privind montarea acelui gard metalic precum şi a unei adrese făcute recent
către primărie referitoare la rezolvarea celor solicitate În prezenta petiţie.

Vă rugăm

respectuos În a da un curs favorabil
Vă mulţumim anticipat!
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Nr.

20 13 I RLE

Edilitare
Serviciul Edilitare

Direcţia

Către,
Asociaţia

de Proprietari nr, 5
Aleea Parcul Tineretului nr. Il, se. A, parter

Urmare adresei dvs. nr. 288/17.10.2013, înregistrată la Primărie cu nr. 24675/18.10.2013, vă
am luat în evidenţă solicitarea privind montarea de gărduţ metalic protecţie spaţii
verzi şi in funcţie de cererile venite de la celelalte asociaţii precum şi de cantitatea disponibilă, vom
da curs acestei solicitări.
comunicăm că

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu

ROMÂNIA
JUDETUL

BOTOŞA],;I

MllNICIPlllL

BOTOŞANI

Praja Revoluţre. nr 1 CP 710236 CF3372882 Tel 00·:10231502200 Fax 0040111 53 J 59';; www prunartabt.ro pnI11UriJ.(I!,pnmunabl ro
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Nr, 97011•...;:,..1." .. 20141 RLE
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Direcţia

Edilitare
Serviciul Edi litare

Către,
Asociaţia

de Proprietari nr. 5
Str. Parcul Tineretului nr. Il

Urmare adresei dvs.,

înregistrată

la

Primărie Cll

nr. 9701110.04.20 14, vă

comunicăm

următoarele:

1. Cererea privind toaletarea arborelui situat pe str. SIt. l. Elefterescu nr. 1. a fost

transmisă

compartimentului responsabil pentru cuprinderea în programul de lucrări 2014.
2. Am luat în evidenţă solicitarea privind montarea de gărduţ metalic pentru protecţia
spaţiilor verzi din perimetrul asociaţiei şi în funcţie de cantitatea aprovizionată în acest an, precum
şi de cererile celorlaltc asociaţii de proprietari înregistrate până acum, vom interveni cu acest tip de
dotare.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar.
Ioan Apostu

ROMÂNIA
JUDEŢUL

MUNICIPIUL-

BOTOŞANI
BOTOŞANI

Piata Revolutiei nr. I CP 710236 CF3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.roprimaria@primariabt.ro

Nr. 6706/

2015/ CDR

Direcţia

Edilitare
Serviciul Edilitare

Către,
Asociaţia de Proprietari nr. 5
Aleea Parcul Tineretului nr. Il, se. A, parter

Urmare adresei dvs.,

înregistrată

la

Primăria

municipiului

Botoşani

cu nr. 6706/13.03.2015,

vă

comunicăm următoarele:

1. Am transmis compartimentului responsabil, cererea privind toaletarea arborilor de la
adresa aleea Sit. 1. Elefterescu nr. 1, în conformitate cu programul de toaletări întocmit în baza
solicitărilor înregistrate până acum.
2. Referitor la solicitarea de alocare unei cantităţi de gărduţ de protecţie a spaţiilor verzi, vă
informăm că am luat în evidenţă solicitarea dumneavoastră şi în cel mai scurt timp posibil
reprezentanţi ai Primăriei se vor deplasa în teren pentru a evalua cantitatea de gărduţ care vă va fi
repartizată. Vă vom contacta telefonic pentru a stabili data la care se va face vizita în teren.

Secretar,
Ioan Apostu

.---------- .
,tt

,

România
Judeţul Botoşuni

Afunicipita

Hotoş.. ani

CF: 3372882
Nr.5084/CDRJi-;;;_ 2016
Directia Edilifare
Serviciul Edilitare
Compartiment

Spaţii Verzi

---

Către,
Asociaţia de

Proprietari nr. 5
Aleea Parcul Tineretului nr. 11, se. A
Urmare adresei cvs., Inreqistrată la Primăr.a Murucipiulur Botoşani cu nr. 5084/19.022016
aducem la cunoştinţă următoarele:
1. Am transmis compartimentului responsabil solicitarea dumneavoastră privind toaletarea

arborilor din perimetrul
lucrări

. această

(

asociaţiei. Operaţia

al Directiei Servicii Publice Sport

şi

efectuată

de toaletare va fi

Agrement, intocmit in baza

vă

În conformitate cu graficul de
solicitărilor

lnrepistrate pana la

dată.

2.

Ijm luat in

evidentă

solicitarea

dumneavoastră privind

montarea de gard rneta.ic pentru

verzi fiind aprobati 200 metn liniari.
Cireşul de la adresa Aleea Sit I Elefterescunr. 1, a fost supus analizei Comisiei de evizen

protecţia spaţiilor

··3.
tăieri

de arbori de pe domeniul public şi privat al îvîunictplutu! Botoşani conform Procesului Verbal nr
15279/18.062015, pe care il ataşărn În copie prezentei. Arborele nu a fost aprobat pentru tăiere Un

angajat al

Direcţiei

Edilitare s-a deplasat În teren si a constatat

că

starea

fttosanitară

a arboretu: nu s-a

schimbat şi prin urmare ne menţinem decizia de a nu taia oresuţ. Pentru a vem În sprijinul iocataruor am
transmis compartimentului responsabil să toaleteze ciresul operatie ce va fi etectua'a În aceeaşi
perioadă

cu toaleta rea arborilor din perimetrul asociatiei
4. Arborele din specia plop de la adresa strada Parcul Tineretului nr 20 se B va f supus

analizei Comisiei de
comisiei

vă

va fi

avizări tăieri

transmisă

arbori de pe domeniu! public

în scris la o

şi

privat al MuniCIpiulUI

dată ulterioară.

Secretar,

Ioan APOSTU

I +4 (O) 231 502200! F "'4 (O)231 531 595

w. www ortrnanabt.ro I E. prlmafla@primanabt ro
Piata Revolutiei nr 1,710236, Botoşani, ROI\t1ANIA

Botoşani
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TABEL NOMINAL
cu locatarii blocului nr. 11(52) situat în str.Parcul Tineretului 11(vis-a-vis de Şco 2 şi Gradiniţa nr.22) ,
care semnează petiţia adresati primarului cu privire la montarea unui gard de protecţie al spaţiului verde
(aflat în faţa blocului) cu o înălţime de 1,5 m şi două portiţe de acces, punerea în funcţiune a camerei de
luat vederi din imediata vecinătate a blocului precum şi pentru eradicarea haitei de câini din zonă
Nr.

NUMESI PRENUME

Crt.

SEMNATURA

C.1.

OBSERVATII
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1.
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