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Comunicat de presă
Schimbări vizibile în Parcul Tineretului după aplicarea planului de măsuri

Locuitorii din cartierul Parcul Tineretului au putut constata că peisajul oferit de
blocurile 135 şi 140 s-a schimbat considerabil. În urma măsurilor propuse de comisia
instituită prin ordinul prefectului pentru a găsi soluţii la o serie de probleme ce au apărut
în cartier, locatarii celor două imobile se organizează astfel încât dau în fiecare zi
exemplu de curăţenie şi autogospodărire. Zonele acoperite altădată de deşeuri înalte de
jumătate de metru au fost salubrizate chiar prin mobilizarea celor care au contribuit la
crearea lor.
Situaţia a fost constatată ieri de către reprezentanţii Prefecturii care au fost la faţa
locului împreună cu viceprimarul Cosmin Andrei.
„Lucrez cu beneficiarii venitului minim garantat care locuiesc aici şi facem
curat chiar şi în apropierea altor blocuri. Ne-au rugat nişte doamne să le ajutăm, dar
am dat şi un bun exemplu.”, a explicat Dibu Manex, noul administrator al celor două
blocuri de locuinţe sociale.
Reprezentanţii Prefecturii au identificat şi au făcut demersurile necesare penrtru
ca un spaţiu de circa 200 de metri pătraţi de la parterul blocului 135 să fie transformat în
club la dispoziţia locatarilor din zonă. Prin donaţii de la diverse instituţii şi asociaţii sala
va fi dotată cu mese de tenis, jocuri de şah şi table, piese de mobilier care să permită
petrecerea timpului liber.
Chiriaşii au primit veşti bune şi din partea viceprimarului Cosmin Andrei, care s-a
angajat să remedieze avariile în instalaţiile de apă şi canalizare, astfel încât imobilele să
poată fi încălzite cât de repede.
„Vom aduce şi câteva coşuri de gunoi şi luăm în calcul amenajarea unui
părculeţ de joacă în faţa blocului 140. Dacă se face curăţenie şi se păstrează, vom da şi
materiale de construcţie pentru remedierea faţadelor celor două imobile.”, a declarat
viceprimarul.
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