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Întrebare: De ce acest proiect? Răspuns: Pentru că meritați… 
 

 
 Doresc să încep acest raport/demers prin a mulțumi tuturor celor care și-au rupt câteva 
minute, sau mai multe în unele cazuri, pentru a ne trimite propunerile, ideile dumnealor care 
vizează o anumită zonă, problemă sau aspect legat de municipiul nostru. 
 Răspunsul scurt la întrebarea de mai sus, De ce acest proiect? este cel ante-menționat. 
Răspunsul puțin mai detaliat este legat de o idee care nu este nouă și se aplică sub o formă 
oficială și bine definită în orașe care au un grad ridicat de dezvoltare și civilizație (Sibiul fiind 
unul dintre ele)  - bugetare participativă. Asta nu înseamnă altceva decât o consultare publică 
pe tema bugetului, fiecare cetățean având posibilitatea să facă propuneri pe teme și categorii 
de probleme bine definite.  
 În acest moment și în conjunctura actuală nu poate fi vorba de așa ceva – acest 
proiect, această consultare a dumneavoastră sub această formă este ceva nou pentru orașul 
nostru și a fost realizată prin propriile mele forte, a venit din partea cetățeanului Daniel 
Cîrjan către dumneavoastră, concetățenii mei.  
 Am vrut ca acest proiect să fie un fel de preambul la ceea ce ar putea deveni și la noi, 
în următoarea perioadă, o bugetare participativă în adevăratul sens al cuvântului. 
 
 

Întrebare: A fost un succes? Răspuns: Rămâne de văzut… 
 

 
 Considerăm că acest proiect a fost un succes deosebit în ceea ce privește participarea 
dumneavoastră. Menționez că după acest rezumat al propunerilor vor fi prezentate toate 
proiectele primite până la data la care am început această analiză. Asta nu înseamnă că 
propunerile primite ulterior nu vor fi luate în seamă, ele vor fi centralizate în continuare, în 
acest sens chiar am decis ca până la o data ulterioară acest proiect – prin chestionarul de pe 
site – să rămână deschis. 

Rămâne de văzut cum va continua acest proiect deoarece acum mingea este la mine, 
eu urmând să pun proiectele viabile sub o formă oficială, să le propun spre aprobare în 
Consiliul Local; de aceea am spus că rămâne de văzut. Voi analiza în continuare toate 
propunerile primite și cele care vor veni și le voi transpune, în funcție de specific, în 
propuneri de H.C.L. sau vom demara rezolvarea problemelor punctuale, unde este posibil 
acest lucru. 
 
 

Întrebare: Ce propuneri am primit? Răspuns: Citiți în continuare… 
 

 
În primul rând dorim să menționăm că am primit propunerile dumneavoastră pe trei 

canale de comunicație: 
- Chestionar online (pe www.danielcirjan.ro)   
- Pagina personală de facebook      
- Pe hârtie (completare flyer)     
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În ceea ce privește propunerile venite pe siteul meu ele au fost împărțite pe categorii 
de propuneri, după cum urmează: 

- Copii, tineret și educație      
- Implicare socială       
- Mediu        
- Sprijinirea investițiilor, fiscalitate     
- Sport și sănătate       
- Diverse        

 
Am încercat să centralizez și să sistematizez propunerile primite de la dumneavoastră, 

indiferent de canalul de comunicație, ele sunt rezumate mai jos. Menționez că nu sunt 
grupate/ordonate pe categorii, sunt aproximativ în ordinea cronologică a primirii lor. Ulterior 
acestui mic raport dorim să realizăm un raport mai detaliat și, unde e cazul, să venim și cu 
răspunsuri punctuale. 

 
Propuneri: 
● Parc asemănător celui de la Râșnov, eventual în zona Pădurii Crihala; 
● Căsuțe pentru lectură, zonă în aer liber de tip mini-bibliotecă; 
● Problema accesului mașinilor în Pădurea Crihala; 
● Amenajarea unei zone (sau mai multe) de fitness în aer liber: 
● Problema zonei pietonale Crișan – interzicerea accesului bicicletelor/trotinetelor 
electrice sau realizarea unei separații – piste separate, etc; 
● Transportul public local; 
● Amenajare plajă Dunăre (pe o lungime cât mai mare); 
● Problema curățeniei și păstrarea ei – prin aplicarea amenzilor și a pedepselor 
curente (cum este acel H.C.L. legat de problema semințelor) dar și campanii de 
informare/sensibilizare a cetățeanului pe aceste teme; 
● Control asupra asociațiilor în ceea ce privește realizarea curățeniei în zona lor; 
● Problema colectării selective – o problemă complexă care implică atât partea de 
infrastructură a firmei de salubrizare dar și partea de implicare a cetățeanului prin 
realizarea efectivă a selectării gunoiului menajer pe categorii; 
Wi-Fi gratuit în zone publice – parcuri, Pădurea Crihala, etc; 
● Problema țântarilor și a altor insecte în perioada verii; 
● Realizarea unui proiect privind colectarea hainelor care mai pot fi refolosite și 
donate oamenilor nevoiași – containere speciale de colectare, campanii de colectare, 
metode prin care aceste haine să ajungă la cei care au nevoie de ele; 
● Mărirea “parcului” de mobilier stradal – mai multe bănci, inclusiv pe trotuarul 
anumitor străzi mai frecventate, WC-uri ecologice, cișmele economice, etc; 
● Aducțiune apă de izvor; 
● Realizarea unei asocieri între oamenii de afaceri în vederea implicării active în viața 
municipiului; 
● Parc industrial; 
● Problema stringentă a încălzirii orașului; 
● Problema extinderii rețelei de gaz; 
● Club sportiv multidisciplină – volei, baschet, handbal, etc; 
● Echipă de fotbal a orașului; 
● Piste pentru biciclete/trotinete electrice; 
● Spații dedicate câinilor; 
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● Aspecte legate de declarațiile domnului Popa Popas și retragerea titlului de Cetățean 
de Onoare al Municipiului Drobeta Turnu Severin; 
● Program de reabilitare termică a blocurilor; 
● Probleme legate de parcarea cu plată – incidente care apar între cei care au 
abonament și cei care parchează abuziv în afara orarului agreat; 
● Sterilizarea pisicilor; 
● Problema ușilor/porților care se deschid înspre spațiu public și care încurcă 
circulația pietonală și nu numai; 
● Creșterea eficienței instituțiilor subordonate prin angajări pe merit; 
● Aplicație de tip e-jobs dedicată instituțiilor publice dar și a entităților economice din 
zona municipiului; 
● Loc amenajat pentru picnic/grătar; 
● Sală de angiografie-coronografie; anumite analize medical gratuite – eventual chiar 
și prin campanii punctuale; 
● Plantare masivă de arbori, arbuști – atât în anumite zone concentrate cât și punctual 
– pe anumite străzi, etc; 
● Campanii de ecologizare pentru zona de mal a Topolniței și a Dunării; 
● Problema firmei de citiri repartitoare de cost pentru căldură; 
 
Aceste propuneri sunt, după cum le-am identificat și numit noi, cu caracter general, 

vizează toți cetățenii și întreg municipiul Drobeta Turnu Severin. Pe lângă aceste propuneri 
am primit și propuneri punctuale, care vizează o zonă restrânsă (de exemplu parcare înntr-o 
anumită zonă, etc) dar și propuneri care vizează anumite zone sau obiective care au același 
caracter general. 

Nu vom intra în detalii în ceea ce privește acele propuneri punctuale, ele se regăsesc 
în partea finală exact în forma transmisă de cetățeni, vom nota mai jos doar acele propuneri 
care vizează obiective generale: 

 
● Reabilitare Bazin de Înot – aici este o problemă  - el nu este în administrarea 
Primăriei/Consiliului Local, chiar am avut demersuri ale grupului PNL în ceea ce 
privește preluarea lui, ne-am blocat la nivel instituțional; 
● Reabilitare Stadion 1 Mai/Anghelescu; 
● Reabilitare zona Debarcader Aluniș; 
● Reabilitare Parc Gară dar și din alte zone; 
● Amenajarea spațiului de pe lângă Stadionul Municipal; 
● Canalul din zona Padurii Crihala, etc. 
 
 

  
Întrebare: Concluzii? Răspuns: Să ne auzim cu bine… 
 

În final o să fiu succint. Consider că scopul inițial a fost atins, cu ajutorul direct și 
nemijlocit al dumneavoastră – am strâns multe idei de proiecte și am colectat multe probleme 
pe care ni le-ati menționat ca urmare a acestui proiect. 

De aici voi continua atât partea de a strânge de la dumneavoastră probleme și idei dar  
și partea care îmi revine, aceea de a duce la finalitate ceea ce am primit de la dumneavoastră.   

Vă mulțumesc mult pentru sprijinul și interesul arătat și vă las să răsfoiți propunerile 
exact așa cum le-am primit de la dumneavoastră. 
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Categorie propunere: Copii, tineret și educație Propus de: Pr.  
 

Dino Parc - Cum este la Rasnov. Putem face si noi la padure este spatiu ideal pentru copii si 
parinti. 

 

Categorie propunere: Copii, tineret și educație Propus de: A.I.  
 

Mi-as dori sa montati in parcuri cateva casute pentru lectura, un fel de mini-biblioteci in aer 
liber. 

 

Categorie propunere: Copii, tineret și educație Propus de: N.D.  
 

Interzicerea traversarii cu masina a parcului Padure. Crearea unei rute ocolitoare pentru 
accesul la localurile din ineriorul parcului. Cu toate ca la intrare este amplasat un indicator cu 
semnificatia "Interzis cu exceptia aprovizionarii, masinile circula foarte des si la ore de varf 
cand parcul este plin de copii si tineri. 

 

Categorie propunere: Copii, tineret și educație Propus de: A.P.  
 

As propune ca in parcul central (cel de la gara) sa se faca un parc al copiilor, gen cel din 
Timisoara. Sunt foarte putine parcuri in oras, iar acel parc este lasat in paragina, pomi 
necuratati, iarba netaiata, alei sparte etc. Pacat, este un parc frumosi cu copaci batrani, dar 
neingrijit. Haideti sa exploatam tot ce avem in orasul acesta care este mic dar ar putea fi 
cochet. Sa nu facem numai in mijlocul orasului frumos ci pe oriunde se poate. 

 

 CONCLUZII :    

 Pentru această categorie s-au primit 4 propuneri foarte interesante, unele din ele fiind 
demult pe lista noastră de priorități.  
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Categorie propunere: Implicare social Propus de: P.G.  
 

Multumim pentru idee. Ma pregateam, oricum, sa fac niste sesizari oficiale - Strada Crisan 
inteleg ca este pietonala. Si totusi se circula cu biciclete si trotinete cu viteza foarte mare, in 
conditiile in care sunt foarte multi copii la plimbare si la joaca. Niciodata nu este politia 
locala acolo.  
O sa se intample o tragedie si atunci o sa fie prea tarziu. Trebuie interzisa circulatia oricaror 
vehicule. Zilele trecute, 2 barbati pe biciclete hartuiau persoanele care se plimbau. Cateva 
amenzi date o sa-i linisteasca pe toti definitiv. 
O alta chestiune, tot despre Crisan. Cei care inchiriaza carturile si masinutele, pe cati m2 au 
autorizatie? Efectiv s-au intins pe tot centrul si bag mana in foc ca nu au atat prevazut in acte. 
Spor! 

 

Categorie propunere: Implicare social Propus de: P.I.  
 

In fata bl.z7a, pe bd.m.viteazu este spatiu suficient pana in strada, pentru a se amenaja o 
parcare cu 20- 30 de locuri. Nu avem unde parca; nici in strada pe bd.m.viteazu, nici in 
spatele blocului unde sunt toate locurile licitate. Multumesc! 

 

Categorie propunere: Implicare social Propus de: B.N.D.  
 

Va rugam sa ne ajutati cu asfaltarea strazilor ce prelungesc orasul spre carreffour , precum si 
cu ridicarea cainilor comunitari. Prelungirea strazii Mihail Kogalniceanu in jurul casei 
doamnei Baran strada ( ulita Victor Gomoiu intrucat este plina de fel de fel de deseuri) 
misuna acesti caini care ne inspaimanta atat pe noi adultii cat si copii nostri. Sau luati 
legatura cu dl Firu, cel cu scola de soferi ca ne - a mai ajutat bietul om de nenumarate ori si 
cu curatirea drumului si cu pietruite lui toate pe banii dumnealui. Nu am numarul dansului de 
telefon si imi este rusine sa il deranjez acasa..Multumesc. O zi frumoasa si va dorim 
PRIMAR. , AJUTATI- NE CU UN KATEPILAR PENTRU CURATIREA STRAZII SI 
MACAR PIETRUIREA EI SI CU RIDICAREA CÃ‚INILOR. DUMNEAVOASTRA SAU 
DL FIRU., È˜TIU CA ARE PUTERE. INCÄ‚ O DATÄ‚ VA MULTUMESC SI VA 
APRECIEM. 
 

Categorie propunere: Implicare social Propus de: D.A.  
 

Buna ziua. Cred ca transportul in comun in orasul nostru este o problema majora. Primaria ar 
trebui sa preia aceasta sarcina si nu o firma de transport persoane, deoarece conditiile sunt 
mult sub nivelul conditiei umane. Sunt autobuze foarte vechi,care arata deplorabil,in care nu 
poti respira pe vreme de canicula,iar iarna ingheti calatorind 45 de minute.In plus sunt foarte 
putine si sunt totusi persoane multe care calatoresc cu ajutorul transportului in comun.. Au 
program in care circula dupa bunul lor plac. In zile de sarbatoare circula foarte putin sau 
deloc,ori in oras,dupa cum stiti si dv. nu sunt numai lucratori bugetari care au zile libere,sunt 
foatte multi oameni care lucreaza la privat,iar acestia nu tin cont de anumite sarbatori.Asa ca 
va rog sa aveti in vedere achizitionarea de autobuze direct de catre primarie. Va multumesc. 



Viceprimar Daniel Cîrjan                                                     Proiect IMPLICĂ-TE! 
Propuneri proiecte primite on-line (site www.danielcirjan.ro) 

 

 6 

Categorie propunere: Implicare social Propus de: S.C.G.  
 

Avem nevoie de cosuri de gunoi pe Splai Mihai Viteazu,zona intrarea de la urgenta Spitalul 
Judetean blocul A.Cei care vin la maternitate stau la umbra blocului si toata mizeria o lasa 
jos. Va multumesc. 

Mai vin cu o propunere:daca se poate amenaja o plaja ca cea amenajata de primaria Cetate DJ 

 
Categorie propunere: Implicare social Propus de: G.A.R.  
 

Amenajarea parcarilor si intregii zone din jurul Targului Veterani (perimetrul cuprins intre 
Iuliu Maniu- Anghel Saligny-Veterani-prelungirea Topolnitei), fiind plina de gunoaie si 
neasfaltata. 

 
Categorie propunere: Implicare social Propus de: G.S.  
 

Buna ziua, propun implicarea politiei locale pentru a pune capat mizeriei care se lasa in urma 
consumului de seminte, pet-uri, doze, chistoace etc la scarile de bloc, parcuri, alei pietonale 
etc. Se pare ca omul reactioneaza doar in fata fricii de a fi sanctionat si nu la autoeducatie. 
Multumesc. 

 
 

 CONCLUZII :   

 Pentru această categorie s-au primit 7 propuneri din care 4 propuneri vizează o 
anumită zonă din oraș. Și pentru noi este foarte important transportul public din municipiu 
dar și problema semnalată cu privire la zona pietonală Crișan. La fel de important este și 
aspectul legat de curățenie – aici problema este mult mai delicată deoarece implică în mod 
direct fiecare cetățean și ține foarte mult de fiecare din noi; aici am putea încerca o campanie 
de informare/sensibilizare a cetățeanului pe aceste teme, eventual legată și de problema 
colectării selective. 
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Categorie propunere: Mediu Propus de: I.V.  
 

WiFi gratuit in parcurile mari gen padurea crihala etc... 

 
Categorie propunere: Mediu Propus de: S.M.  
 

O rugaminte in caz ca se face parcarea din spatele blocului TS10 sa se pastreze foisorul, sa fie 
scoase eventual scuarurile ceausiste din spatele blocului si facute locuri de parcare eventual si 
niste pomi nu ar strica in locul acestora,dar sa nu fie distrus foisorul, multumesc pentru 
intelegere. 
 

 
Categorie propunere: Mediu Propus de: R.M.  
 

Tantarii o mare problema, trebuie stropit mult mai mult si mai eficient. 
Reciclare sa fie gandita mai eficient si peste tot in oras, suntem multi care stim cum trebuie 
facut.  
Pubele pentru colectare haine pentru donatii sa nu mai ajunga hainele nedorite dar bune in 
tomberoane. 
 

 
Categorie propunere: Mediu Propus de: B.A.  
 

Mobilier stradal : banci, cismele cu apa, cabine wc mobile, pe trotuare din 200 in 200 metri. 
 

 
Categorie propunere: Mediu Propus de: C.I.M.  
 

Buna seara! Ma numesc C.I.M. si locuiesc in Drobeta-Turnu Severin,str.Constantin 
Gherghina nr.X , strada pe care locuiesc este neasfaltate,plina cu denivelari iar pe conditii de 
vreme nefavorabila se inrautateste ! Am dori sa se ia masuri pentru a se putea circula cat de 
cat decent,strada nu are mai mult de 1000 metri. Nici canalizare nu avem ,iar la iesirea in str. 
Calea Targujiului nu exista niciun semn de circulatie care sa atentioneze soferii care circula 
pe str principala ca urmeaza un drum fara prioritate ! Va rog sa luati in considerare acest 
mesaj . O seara buna! 
 

Categorie propunere: Mediu Propus de: R.B.  
 

Alimentarea orasului cu apa de izvor,amenajari plaje la Dunare! 

 

Categorie propunere: Mediu Propus de: C.I.  
 

Parcurile dotate cu aparatura de fitness? 
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Categorie propunere: Mediu Propus de: C.A.  
 

Asociatiile de proprietari sa fie obligate sa aiba femeie de servici la fiecare scara, pentru un 
oras si un mediu mai curate, amenzi pentru ''mancatorii''de seminte.Multumesc anticipat! 

 

Categorie propunere: Mediu Propus de: R.L.  
 

Amenajarea/reamenajarea spatilor verzi si spatiilor de joaca in zona Crihala. Cartierul Crihala 
are nevoie de un plan de amenajare si toaletare a spatiilor verzi (zona Apelor Romane, zona 
Bisericii de carton)....uitate in ultimii ani. 
Reabilitarea Bazinului de inot. 
Reabilitarea Pietei Dunarea/amenajarea in zona a unui spatiu de recreere. 
 

Categorie propunere: Mediu Propus de: M.V.  
 

Colectare selectiva a deseurilor, dar si a resturilor vegetale. In cadrul Asociatiei de proprietari 
nr. 55 avem dificultati cu ridicarea acestor resturi vegetale, pe care cetatenii le arunca langa 
containere la intamplare. 

 

 

 CONCLUZII :   

 Pentru această categorie s-au primit 10 propuneri care ating probleme diverse, plecând 
de la unele punctuale până la probleme care vizează obiective pe care și noi le avem în vedere 
cu mențiunea că unele din ele, cum este Bazinul de înot, nefiind în zona noastră de 
administrare. Legat de acest obiectiv chiar dorim să menționăm că Grupul Consilierilor 
Locali PNL a încercat să preia administrarea acestui obiectiv atât de important pentru 
Municipiu.  
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Categorie propunere: Sprijinirea investițiilor, fiscalitate Propus de: G.F.  
 

Infiintarea unei societati pe actiuni a oamenilor de afaceri din municipiu pentru investitii 
locale. 

 

Categorie propunere: Sprijinirea investițiilor, fiscalitate Propus de: D.L.  
 

Rezilierea contractului cu firma ce se ocupa cu extinderea retelei de gaze in municipiu. 
Preluarea de cartea firma ce asigura agentul termic pentru oras a activitati de extindere a 
retelei de gaze naturale, aceasta fiind in coordonarea dumneavoastra ca oameni politici cu 
putere de decizie. Multumesc. 

 

Categorie propunere: Sprijinirea investițiilor, fiscalitate Propus de: F.F.  
 

Parc industrial. 

 

Categorie propunere: Sprijinirea investițiilor, fiscalitate Propus de: B.A.  
 

- Dotarea Spitalului Judetean cu aparate care iti depisteaza cancerul si alte aparate necesare 
pentru aceasta boala. Sora mea a murit de cancer, colegul meu a murit de cancer, verisoarele 
mele au murit de cancer si lista poate continua. Umbland cu sora mea prin spitale am aflat ca 
Severinul este orasul din tara cu cei mai multi bolnavi diagnosticati cu aceasta boala. Si la 
Bucuresti si la Timisoara si in Cluj am fost intrebati ce se intampla in Severin de sunt atatea 
persoane cu cancer. De aceea, cred ca ar fi cazul sa faceti o analiza in acest domeniu si sa 
investiti in aparatura necesara pentru a depista din timp cancerul. 
Din cate stiu eu Spitalul Judetean este in subordinea Primariei. 
Alte investitii ar fi in turism, fiindca este clar ca la noi in oras nu vor veni firme mari din 
strainatate si pentru ca tinerii nostri sa nu mai plece trebuie locuri de munca: 
-Investitii pe Insula Simian si punerea ei in circuitul turistic. Ar fi cazul, indiferent cat de greu 
ar fi, ca de ani de zile nu se face nimic. 
- Ridicarea unei statiuni la strandul termal de la Schela-Cladovei. Ar fi multe avantaje. 
- In Alunis, la fostul debarcader, si pe terenul de langa el, organizarea unui spatiu (tabara) 
pentru tinerii artisti din orasul nostru si alte orase. Nu cred ca ar trebui prea multi bani pentru 
a lua niste casute din lemn pentru a fi amplasate in valea de langa debarcader si a amenaja 
apoi frumos zona, iar in interiorul bazinului se mai pot ridica postamente ca cel pentru bar in 
care tineri sa poata picta, sa poata canta (avem Liceul Paulian unde sunt foarte multi tineri 
talentati ). Ar fi ideal pentru cei de la desen sa fie intron cadru atat de frumos (apa, verdeata 
etc.). 
-Ar putea sa fie ridicata la intrarea in oras, langa ruinele podului lui Apolodor din Damasc, o 
statuie foarte mare cu Traian. Asa ar incepe intrarea in Drobeta Turnu Severin si s-ar termina 
cu statuia in piatra de la Dubova a lui Decebal. De asemenea, ar trebui amenajat Piciorul 
Podului si de ce nu cu ajutorul unor informaticieni foarte buni si in colaborare cu Serbia sa se 



Viceprimar Daniel Cîrjan                                                     Proiect IMPLICĂ-TE! 
Propuneri proiecte primite on-line (site www.danielcirjan.ro) 

 

 10 

fac din lumini, laser etc. podul lui Apolodor peste Dunare. Ar putea fi proiectate, pe un ecran 
mare amplasat in incinta muzeului Portile de Fier: castrul roman, termele, amfiteatrul etc. 
-La Cetatea Medievala ar trebui termopanele sa fie inlocuite cu vitralii sau altceva ce era 
specific acelui timp si pentru a reda acele timpuri cat de cat, pot fi angajati tineri care sa redea 
viata din cetatea medievala. Adica atunci cand se trec portile cetatii sa fi cumva teleportat in 
timpul de atunci. De ce sa nu vezi in fiecare zi cavalerii cu caii lor, de ce sa nu vezi cum se 
fac sabii etc.? Cred ca ar atrage mai multi turisti daca s-ar transforma asa si daca turistii ar 
primi la intrare haine din acele timpuri si ar fi implicati in diverse activitati din perioada 
respectiva. Trebuie ca cetatea â€žsa traiasaca, sa prinda viata . La fel ar trebui sa se faca si la 
Muzeu, la castru, la terme, la amfiteatru. Cand ai intrat in incinta muzeului sa vezi soldati 
romani, sa vezi gladiatori etc. De asemenea, langa chipul lui Decebal in acel mic golf sa se 
ridice pe apa un sat cu daci si obiceiuri ale dacilor. Daca istoria ne-a dat toate aceste lucruri 
noi de ce sa nu le punem in valoare? 
- Multe legende vorbesc despre prezenta legendarului erou Hercule in zona Portilor de Fier 
din Mehedinti, dar si in Caras-Severin, la Baile Herculane. In lucrarea sa Dacia Preistorica, 
Nicolae Densusianu sustine ca in apropiere de cataractele Dunarii, langa Portile de Fier, s-ar 
afla columnele lui Hercule. Potrivit legendei, pentru a scapa de mania Herei, consultand 
oracolul din Delphi, Hercule ajunge sa ii slujeasca vreme de 12 ani lui Eurystheus. Cu acest 
prilej el savarseste celebrele munci, iar cea de a zecea munca a lui Hercule are legatura cu 
insula Ada Kaleh (aproape de actualul municipiu Drobeta Turnu Severin). Ajungand pe 
Oceanos Potamos sau Istru sau Dunare, acolo unde se afla insula Erythia sau Ada Kaleh, 
Hercule a ridicat in munti doua coloane, una in fata celeilalte pentru a marca aceasta calatorie 
care urmarea aducerea boilor lui Geryon, la porunca lui Eurystheus. In final, eroul reuseste sa 
aduca boii lui Geryon, ucigand cainele cu doua capete Orthrus si pe uriasul Eurythion, care 
pazea animalele. 
Potrivit aceluiasi autor, dupa vechile descrieri geografice aceasta Columna numita Calpe se 
afla pe culmea unui munte, din jos de insula Erythia, langa fasia de stanci. Ea se afla asadar 
in apropiere de cataractele Dunarii, langa Portile de Fier. Aici mai exista si astazi o comuna 
romaneasca, ce poarta numele de Varciorova; aici exista in Evul Mediu o fortareata 
importanta strategica numita in documentele Ungariei Vrchrov . Aici pe malul stang al 
Dunarii se inalta un frumos promontoriu pe varful careia religia crestina a asezat Crucea 
Sfantului Patru, unde se mai cunosc inca forma unui scaun taiat in piatra (este scaunul lui 
Geryon, cum il numeste Pausania) si unde mai exista si astazi simulacrul cel arhaic al lui 
Saturn (Zalmoxis) taiat in stanca, se mai arata in aceeasi lucrare. 
Deci, de ce nu o statuie a lui Hercule si o Coloana in zona fostei insule Ada Kaleh? 
Toate aceste lucruri se pot face si multe altele numai daca se vrea. Politicienii trebuie sa 
inteleaga ca politica este o lupta de idei, proiecte etc. pentru comunitate nu pe cine sa mai 
judecam si sa bagam la inchisoare sau ce ruda sa ne mai punem in functii sau ce bani prin 
buzunare. Fie ca esti la putere sau in opozitie trebuie colaborare si implementare de proiecte 
pentru comunitate, pentru oamenii, asa se intra in galeria Nemuritorilor . 
In Severin se pot face foarte multe lucruri, ganditi-va cum ar arata stadionul de langa Casa 
Tineretului daca, sa zicem, la parter s-ar construi o gradina botanica, la etajul unu locuri 
amenajate pentru copii simtineri si la ultimul etaj o pista de alergare si teren pentru tenis, 
handbal, baschet etc. Se stie ca cu cat urci cu atat aerul este mai pur. 
Investitie in viitorul unei tari: 
-Pe plan social, trebuie facut un proiect de lege in care copii sa fie obligati sa vina la orele de 
sport, iar acolo sa li se predea ore de autoaparare (toata lumea a vazut cum a murit fata din 
Caracal); psihologii din scoli si alti specialisti (pompierii, medicii) sa faca ore in care sa le 
explice copiilor cum ar trebui sa reactioneze si sa gandeasca atunci cand viata ii pune in fata 
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unor incercari grele( cazul Colectiv, cazul fetei din Caracal, cazul unei deceptii in dragoste, in 
cazul unui viol, a pierderii serviciului, in cazul acordarii primului ajutor si exemplele pot 
continua). De asemenea, trebuie data o lege in care statul roman sa nu dea voie unei familii 
care are copii sub 21 de ani sa plece din tara, la lucru in strainatate, ambii parinti. Unul dintre 
parinti sa fie obligat de statul roman sa ramana in tara. Nu este normal ca mii de copii din 
Romania sa fie crescuti de catre bunici. 
-Trebuie ca in aparatul de stat sa fie angajate numai persoane competente, bine pregatite 
profesional, nu nepoti, nepoate, soti, sotii etc. 
- Bacalaureatul trebuie diferentiat, un copil care termina Liceul auto invata patru anii soferie, 
mecanica auto etc. el trebuie sa dea bacalaureatul la Limba romana si mecanica auto, nu 
matematica. Nu poti pune un elev de Traian sau Titeica cu unul de liceu auto sau alt liceu pe 
meserii (fostul Industrial 4 de exemplu unde se face coafura, frizerie etc.). Cartile pentru 
aceste licee ar trebui simplificate si accentual sa fie pus pe specialitate. Avem nevoie de 
profesionisti in toate domeniile nu de tineri traumatizati ca nu au luat BAC-ul. Trebuie facuta 
o evaluare corecta si facuta o propunere de proiect de lege. 
O zi buna! 
 

 

 CONCLUZII :   

 Pentru această categorie s-au primit 4 propuneri, dintre ele iese în evidență, prin 
întinderea ei, ultima propunere. Celelalte ating zone de sensibile si de interes: problema 
gazelor naturale, problema unui parc industrial, realizarea unei entități formate din oameni de 
afaceri (și nu numai).  
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Categorie propunere: Sport și sănătate Propus de: Z.C.  
 

Ar trebui creat un club multidisciplina cu, minim: handbal, baschet, volei - sunt cumva de 
nisa pentru orasul nostru. Bafta si felicitari!! 

 

Categorie propunere: Sport și sănătate Propus de: C.L.  
 

Buna seara , 
Propunerea mea vine in ajutorul tuturor celor ce isi doresc sa faca miscare , avand in vedere 
ca procentul obezitatii este in crestere si nu toate persoanele isi permit un abonament lunar la 
sala de sport , tare mult m-ar bucura ca in orasul nostru sa existe ,cel putin, un parc amenajat 
cu aparate sportive . 
Sper din suflet sa vizualizati propunerea mea si sa incercati , pe cat posibil, sa o luati in 
calcul. Mi-as dori sa pot face sport in aer liber. 
Multumesc ! 
 
 
Categorie propunere: Sport și sănătate Propus de: I.B.  
 

In opinia mea ar fi bine o echipa de fotbal in liniile superioare. 
 
 
Categorie propunere: Sport și sănătate Propus de: **  
 

Stadionul 1 Mai are nevoie de reabilitare, este plin de buruieni si mizerie. 
 
 
Categorie propunere: Sport și sănătate Propus de: G.M.  
 

Piste de biciclete. Spatiu amenajat pentru caini. 
 
 
 

 CONCLUZII :   

 Pentru această categorie s-au primit 5 propuneri care vizează un obiectiv fizic pe care 
și noi îl avem în vedere – Stadionul 1 Mai/Anghelescu dar și obiective de genul acelui club 
sportiv multidisciplină, piste pentru biciclete, etc. 
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Categorie propunere: Diverse Propus de: **  
 

Scurt si la obiect - cererea de retragere a titlului de Cetatean de Onoare acordat d-l 
Popa..Popas. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: **  
 

Buna ziua! Ar fi bine sa inceapa un nou proiect de reabilitare a blocurilor. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: O.O.  
 

Rezolvarea problemei de termoficare a orasului/definitivarea lucrarilor "noua" centrala pe 
gaz. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: B.S.  
 

Eliminarea locurilor de parcare cu plata pentru ca desi aduc un venit autoritatilor 
locale,proprietarilor le aduc numai probleme. De cand avem parcarea cu plata,avem 
cauciucuri taiate,masini zgariate,plus locurile de parcare ocupate dupa ora 16.00. Daca acest 
lucru nu se poate realiza, atunci cineva trebuie sa fie responsabil pentru pagubele produse. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: C.A.  
 

Buna seara! Consider ca si prietenii nostri blanosi au nevoie de loc special de joaca...m-am 
saturat sa ies afara cu patrupedul si toata lumea sa ma ocoleasca doar pt ca am caine de talie 
medie...nu se poate juca,nu poate alerga ,pentru ca mi-ar sarii lumea in cap daca l-as lasa 
liber. Cred ca ar fii nemaipomenit un spatiu ingradit doar pt blanosi. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: P.D.  
 

Buna, ar fi bine daca s-ar putea rezolva problema cu gunoaiele aruncate in toate partile, cu 
animalele care umbla pe strada in voia sorti, animale care sun si periculoase, ar mai fi frumos 
sa se valorifice mai mult orasul nostru fiindca este un oras frumos sa ajungem in punctul in 
care sa avem foarte multi vizitatori, mi-ar place sa se instaleze niste scrumiere in zonele de 
parc sau in zonele de recreatie, fiindca nu e placut vizual sa vezi chistoace aruncate pe jos, 
stinse de banci sau aruncate pe iarba.  
Asta e parerea mea o fata care locuieste aici si vreau sa vad ca Severinului nostru devine din 
ce in ce mai bun si frumos. 
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Categorie propunere: Diverse Propus de: V.F.  
 

Ce frumos ar fii daca s-ar amenaja din nou debarcaderul din Alunis. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: T.A.M.  
 

Sa nu mai existe in oras usi si porti care se deschid spre trotuar, trepte executate pe trotuar . 
Containere pentru haine, sticle, plastic . Sterilizarea pisicilor maidaneze. Cand duc gunoiul nu 
plec fara punga cu mancare pentru pisici. Sunt aproape 20. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: D.R.  
 

Va propun sa dati afara din institutiile statului pe toti cei angajati pe criterii politice( nu de 
performanta si apartenenta politica) si sa puneti in locul lor oameni capabili si care vor sa 
faca ceva pentru oameni. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: M.C.  
 

Daca se pot instala niste cosuri de gunoi pe Blv.Mihai Viteazu nr.21 (vis-a-vis de 
maternitate). Vine din ce in ce mai multa lume sa astepte pe trotuarul din fata blocului, 
deoarece este umbra si nu exista nici un cos de gunoi intre Patiseria de la colt si pana la 
farmacia Ecofarm, iar toate resturile ajung in spatial verde sau pe trotuar. Multumesc. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: I.M.  
 

Construirea unui Aqua park in oras sau in imediata apropiere, care sa functioneze si pe timp 
de iarna, dotate cu sauna, spatii mancare si racoritoare in interior, piscina cu apa Sarata, 
sulfuroasa, etc. Sa functioneze totul pe baza de bratara primita la intrare, iar la iesire acestea 
se scaneaza si arata exact nota de plata. Fiecare serviciu din interior se plateste cu scanarea 
bratarii! 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: D.D.A.  
 

Propun dezvoltarea unei aplicatii unde toate(optional) afacerile din Drobeta-Turnu Severin sa 
isi creeze un cont prin care pot anunta public pe aplicatie locurile de munca disponibile, 
informatii despre cand se fac angajari si alte informatii la alegere de catre firma respectiva. 
Partea cea mai utila a acestei aplicatii este ca nu doar firmele o sa aiba un profil cu afacerea 
lor unde o sa puna anunturi. 
Fiecare cetatean o sa aiba dreptul la un cont propriu unde pot gasi foarte usor majoritatea 
afacerilor din oras cu locurile de munca ale fiecareia. In felul asta tineretul care nu stie unde 
sa lucreze pentru ca doar ce au terminat scoala si nu se pot orienta atat de bine in as alege un 
loc de munca, pot foarte usor sa isi faca un cont, sa scrie cam ce studii au si chiar sa lase un 
numar de telefon pentru firmele care sunt interesati de acea persoana pentru un interviu. 
Structura aplicatiei: 
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O sa fie doua tipuri de profile. Profile pentru afaceri si profile pentru cei care cauta loc de 
munca. 
Firmele o sa isi faca un cont asemanator paginilor de facebook: Descrierea afacerii poze si un 
buton unde cei cu profil normal si nu de firma, pot sa solicite un interviu. 
La solicitarea interviului, firmelor o sa le apara o notificare unde pot vedea informatiile de pe 
profilul acelui om iar daca totul li se pare ok, pot sa accepte interviul iar mai apoi sa intre in 
contact cu acea persoana pentru a face o programare. 
Profilul de cetatean o sa fie mai diferit. 
Fiecare o sa isi faca un cont unde vor pune pe privat un CV si date de contact. O sa poata 
vedea toate firmele din oras, care in momentul respectiv fac angajari si care nu fac. O sa aiba 
un buton pe profilul firmelor care odata bifat, cetateanul o sa fie anuntat prin sms, email sau 
notificare cand o firma anume face angajari. Cetateanul isi poate alege cand si de la ce firme 
sa primeasca notificari in functie de ce anume este interesat. 
Aplicatia este benefica orasului pentru ca ar marii rata angajarilor. Fiecare om ar avea la 
dispozitie locuri de munca de care probabil nu ar avea habar. Firmelor le-ar fi mai usor sa 
anunte cand fac angajari decat sa puna un afis la intrare. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: S.D.  
 

Buna seara.Propun s-ajutati persoanele cu pensii medicale,sa-si ia o locuinta pe numele lor 
si,cei casatoriti,mult timp,apoi,divorteaza,s-aiba dreptul la locuinta partenerului de viata,chiar 
daca a fost luata de persoana respectiva,dinainte de a se cunoaste.Sa se gaseasca specialisti in 
IT,pt a gasi mesajele primite pe messenger,in ianuarie 2017 si-n februarie 2019,care au si 
disparut imediat,fie ca-s date numele adevarate sau false,sa se pedepseasca bigamia si 
adulterul,cu multi ani de inchisoare,sa plateasca despagubiri si renta viagera,dupa divort,dupa 
24 de ani de casatorie.Persoanele cu pensii medicale sa nu fie marginalizate,sa-si ia prima 
casa si tot ce vor,pe numele lor,in rate fara dobanda.Sa se faca deratizare de Primarie,la 
subsolurile blocurilor,pt a scapa,pt totdeauna de goange,care intra-n frigider,sau,daca lasi pe 
masa cafea sau mancare,etc,te trezesti cu goanga inauntru sau pe marginea cestii,gata sa-ti 
intre-n gura,iti sar in cap,pe corp,merg pe pereÃ¾i,tavane,paturile din pat si se urca pe cine 
sta-n pat.Alta propunere,e,ca trotuarele sa fie drepte,ca-s persoane cu probleme de vedere 
si,ori calca-n gol,cand coboara si se-mpiedica,atunci cand urca si pot cadea,lovindu-se la cap. 
Cei care vor sa urce ci masinile pe trotuar,sa si le ia,inalte,iar trotuarele sa fie pt pietoni,nu pt 
masini.Oamenii-s mai importanti decat fiarele masinilor. O alta propunere,sa mearga 
studentii,la mai mult de o facultate la buget,daca vor sa mearga-n acelasi timp,la 2-3 
facultati,cu media care se intra la buget si,daca vor sa lucreze,sa fie angajati,chiar daca n-au 
experienta,cu carte de munca si un salariu bun si sa li se ofere si o locuinta,care sa fie 
personala, pt a avea intimitate,spatiu si,mai tarziu,sa stea cu familia care si-o va face,cu 
persoana cu care se va casatori. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: T.V.  
 

Crearea de noi parcari in zona Walter Maracineanu,intre blocurile R8 - T7 si intre blocurile 
R8-R7-T5. 
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Categorie propunere: Diverse Propus de: M.S.E.  
 

De exemplu se poate face proiect pt a face parcare acolo langa stadion pe unde este canalul 
acela plin cu boscheti. Se poate betona la nivelul asfaltului si se creeaza parcari pt stadion si 
pt altii si se vede si frumos. 
Sant multe proiecte de facut. E mult de scris aici. Succes! 
 
 

 CONCLUZII :   

 În această categorie sunt cele mai multe propuneri, asta și din cauza faptului că, 
practic, este o categorie deschisă pentru oricare propunere care nu s-ar fi încadrat în niciuna 
din cele anterioare. Și aici avem propuneri foarte interesante, unele din ele atingând zone care 
nu pot fi abordate fără investiții deosebite (de exemplu acel Aqua Park) dar și proiecte care 
pot fi realizate cu bugete relativ mici.  

 Pentru una din propuneri, aceea care îl vizează, cu parere de rău, pe d-l Popa Popas, 
am și avut continuitate prin prezentarea propunerii noastre de a retrage titlul în cauză. Acest 
demers nu a fost finalizat din cauza absenței colegilor de la celelalte partide.  
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Categorie propunere: Diverse Propus de: M.V.  
 

Colectare selectiva a deseurilor, dar si a resturilor vegetale. In cadrul Asociatiei de proprietari 
nr. 55 avem dificultati cu ridicarea acestor resturi vegetale, pe care cetatenii le arunca langa 
containere la intamplare. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: E.  
 

Anveloparea blocurilor turn !In alte orase se poate numai la noi nu! 

Categorie propunere: Diverse Propus de: E.  
 

Vrem desființarea firmei Tekem. Este furt pe față. Plătim căldura fără să avem ceas pentru 
contorizare la bloc. Cei care nu au astfel de aparate, au si căldură , plătesc și mai puțin ca noi. 
Noi stăm în frig și dăm și bani mulți. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: R.V.  
 

Modele de activități pentru copii în parcurile din oraș. Este destul spațiu care ar putea dacă s-
ar vrea, să fie amenajat. De ex. Pădurea Crihala, terenul dintre pădure și vilele de lângă 
Spitalul Județean ,zona Alunis,pe Strada Crișan, etc.Sper să avem și noi într-o zi un asemenea 
parc. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: F.S.  
 

Un loc pentru picnic/gratare ? Locatie gasita in zona ideala! 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: I.D.  
 

Mi-aș dori sa montați în parcuri câteva căsuțe pentru lectură, mini biblioteci în aer liber. Mă 
ofer să aduc și câteva cărți! 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: N.F.  
 

Faceți o sală de angiografie coronarografie în spital să salvați vieți,mor prea mulți oameni din 
cauza lipsei acestei săli. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: P.I.  
 

Propunerea mea ar fi ca in municipiu nostru sa se faca vizite gratuite cum ar fi:mamografia si 
pap test ,la femeile care au depasit varsta de 50ani. M-as bucura daca ati citi propunerea mea. 
Si ar fi luata in consideratie. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: F.M.  
 

wc in parcuri, fantani apa potabila. 
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 CONCLUZII :   

 Pentru noi a fost o bucurie foarte mare că am primit, după cum ați văzut, aceste 
propuneri venite din partea dumneavoastă pe toate canalele – prin acel chestionar de pe siteul 
meu personal, pe pagina mea de facebook (cum sunt aceste propuneri de aici) și chiar în 
format clasic, prin completarea acelui chestionar de pe flyer. 

 Și propunerile centralizate de pe pagina de facebook sunt interesante și le-am citit și 
analizat cu același interes ca și pe celelalte. Poate că unele nu pot fi preluate ca atare de noi – 
de exemplu problema cu firma de citiri repartitoare de cost – dar vom încerca să direcționăm 
acest tip de probleme instituțiilor care au atibuții în zona respectivă. 
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Categorie propunere: Diverse Propus de: C.E.  
 

Plantarea masivă cu arbori și masa verde cât mai abundentă pentru a reduce poluarea; 
Piste pentru bicicliști; 
Aprovizionarea cu apă de izvor pentru întregul oraș; 
Încălzire cu gaze pentru toți locuitorii orașului; 
Ecologizarea Dunării și a râurilor (Topolnița) prin îndepărtarea gunoaielor (pet-urilor) cu 
amendarea severă a noncoformiștilor; 
Interzicerea petardelor (pentru protecția animalelor). 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: S.V.  
 

Asfaltarea mizeriei de trotuar de la Podul Gruii care mai ales pe timp de ploaie împiedică 
accesul cu cărucioarele de cumpărături în complexul comercial din zonă; 
Asfaltarea aleilor și trotuarelor ca și căi de acces în Târgul Veterani. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: M.S.  
 

Curățenia orașului prin toaletarea pomilor, arbuștilor, buruienilor; 
Parcul de lângă Cetatea Medievală, parcul care ține de la Eroi până la Gară, etc; 
Implicați cetățeni care primesc ajutor social, Penitenciarul (cu deținuți), Brantner, etc. 
Mulțumesc și success. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: M.V.  
 

Colectare deșeuri reciclabile, gunoi menajer și resturile vegetale pe categorii cu containere 
separate la asociațiile de locatari. A VENIT TIMPUL! 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: D.I.  
 

Mutarea celor două țarcuri de gunoi ale Asociației de Proprietari nr. 87 din spatele centralei 
termice, unde sunt parcate autoturisme, încât la trecerea mașinii de colectare pe Gh.I. Șisești 
să poată ridica gunoiul fără să mai intre prin parcare. Astfel se va Evita distrugerea betonului 
din parcare, deoarece mașina de colectare este foarte grea. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: R.I.  
 

Înfrumusețarea zonei din fața bl. 9, sc.2 str. Mihai Gușiță (îndepărtare gard metalic, tăiere de 
arbuști, aducere sol fertil și însămânțare gazon, etc. 
 

Categorie propunere: Diverse Propus de: C.I.  
 

Aducțiunen gaz! Dacă vreți voturile comunității din zona de referință. 
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Categorie propunere: Diverse Propus de: S.D.  
 

Să se vopsească gardul din zona Aluniș – Policlinică și să se completeze cele trei panouri care 
strică aspectul zonei. De la Revoluție nu s-a făcut nici o renovare sau reabilitare în această 
zonă care este plină de vegetație și gunoaie. 
 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: **  
 

Două surse de venit neexploatate la maxim! 
Știați că la Tărgul de Vechituri lumea vine și pentru socializare! Da, Da, mulți și pentru asta 
vin! De ce nu căutați să construiți un spațiu închis?! Dar să fie foarte mare! Și… cu program 
de lucru vineri-duminică, deschis toată ziua. Un spațiu cu mese, scaune pentru cei care vin să 
vândă. Un spațiu cu lumină naturală, în zilele de lucru poate fi și târg de legume!? 
Acest târg cu “marfă pe jos” nu face decât să gonească vizitatorii. Este un chin și pentru cel 
care vinde și pentru cel care cumpără. Un mod, așa cum am mai spus, de a goni populația! 
Sau poate nu vreți încasări!? 
Și de ce închis! Cu atât mai mult în zilele când plouă, când ninge, lumea ar veni aici, toată 
ziua! 
Ștrandul Termal! 
Mai construiți unul…tot termal! Mai multe băncuțe acoperite, WC-uri mai curate, un spațiu 
mai modern. Nu este loc pentru câtă lume ar vrea să vină! Așa cum ami spus, două surse de 
venit neexploatate la maxim! 
Cred că anumite servicii, curățenia orașului, iluminatul stradal, sunt plătite și din contribuția 
cetățeanului, nu-i așa? Dacă da, știați că mulți cetățeni nu sunt conștienți de acest lucru?! Nu 
cred că va fi un lucru rău să informați cetățenii, în special elevii! 
Plăcuțe (cât un număr de înmatriculare) montate în spații populate, lângă școli, în piețe.. ceva 
de genul: 
CETĂȚENE, ȘTI CĂ ORAȘUL ESTE ȘI CASA TA? Sau 
CETĂȚENE, ȘTI CĂ TU PLĂTEȘTI CURĂȚENIA ORAȘULUI?M PĂSTREAZĂ-L 
CURAT! Sau 
CETĂȚENE! ORAȘUL TE REPREZINTĂ! Sau 
CETĂȚENE! EU, ORAȘUL, VREAU SĂ FIU CURAT, AȘA CUM ESTE ȘI CASA TA! 
TU TRĂIEȘTI O MARE PARTE DIN VIAȚĂ AICI, AFARĂ…PE ACESTE STRĂZI! sau 
mesaje haioase: 
AICI CINEVA A FUMAT PRIMA ȚIGARĂ sau DACĂ PRIVEȘTI LA SUD ?! CU 
SIGURANȚĂ VEI VEDEA RĂSĂRITUL! 
Toate astfel de lucruri fac un oraș deosebit! Și în viitor am să vă spun ce punct comun poate 
avea orașul! 
 
Categorie propunere: Diverse Propus de: **.  
 

Construiți un oraș turistic! Colorați-l! Pictați, desenați orașul…tot! Zâne, dragoni, motoare… 
Dar, printer desene, puteți face fluturi cu interiorul ”gol”  unde se pot fotografia 
”persoanele”?! Înțelegeți? 
La fel pot fi desenate motoare, pălării…sub care se pot poziționa persoanele pentru a se 
fotografia! Veți auzi…ai auzit de Dr.Tr.Severin?! Este cel mai cool oraș! Așa vom auzi în 
viitor. 
Construiți un spațiu imens, doar parter, unde toți cei care doresc să doneze cărți. Eu am donat 
peste 1000 de volume. Oamenii aruncă la gunoi cărțile. 
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O bibliotecă cu ferestre mari, pentru a se economisi curentul, într-o zonă liniștită, într-o zonă 
circulate. Un spațiu de studio, de conversații… un spațiu unde se pot invita copii preșcolari și 
se pot ține Zile de Poveste…de citit. Unde pot veni și părinți cu copii să citească chia rei, 
copiilor. O bibliotecă unde se citesc volume, se pot împrumuta și…chiar se pot da la schimb. 
Acest fel de clădire trebuie să aibă neapărat system de ventilație din cauza vechimii cărților. 
La Serele lui Fleancu se poate construe o mare Grădina Botanică, inchisă! Avem apa la mai 
puțin de 1 km distanță. Printr-o filtrare a apei necostisitoare se poate întreține această grădină. 
Se pot face testări de acum de flori, pomi, plante mai puțin exotice. O clădire în care se pot 
”caza” chiar și fluturi, păsări mici.  
De ce acolo? Pentru că este un drum national pe care suntem vizitați în trecere de toți cei care 
vin și se întorc dinspre București, Timișoara, mare… Înțelegeți? 
Poate construind un oraș turistic, măcar cu atât se dezvoltă acest turism, apoi se pot privatiza 
și chiar se pot stabili străini aici. Se crează locuri de muncă. 
Mai am câteva idei. Dar sunt costisitoare și doar având ceva ”la pușculiță” Primăria ar putea 
să le aplice. Pot fi unice! Ne poate scoate în evidență orașul! 
  
 
 

 CONCLUZII :   

 Așa cum am mai menționat ne-am bucurat de un real succes cu acest proiect, acum 
rămâne de datoria mea, a noastră, să preluăm aceste propuneri și să le punem sub o formă 
oficială. Și sub această formă clasică, pe hârtie, am primit propuneri la fel de incitante și de 
interesante plecând de la proiecte punctuale – vezi problema zonei Aluniș, Mihai Gușită, 
până la problema spinoasă și de interes general a extinderii rețelei de gaz.   

 
 Eu, Daniel Cîrjan, vă aduc maxime mulțumiri pentru efortul depus de a veni cu aceste 
propuneri și vă promit că pe lângă această analiză preliminară pe care am realizat-o și care s-a 
concretizat în acest mic raport voi continua cu o analiză profundă care va fi finalizată cu 
scrierea unor propuneri de H.C.L. dar și cu un adevărat lobby pentru implementarea efectivă 
a lor. 
 
 

Cu drag, 
Daniel Cîrjan. 
 
 
 


