ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Castelului
Minuta
Tema ședinței:

Întâlnire a Colectivului Operativ al ACS Castelului

Data:

19.08.2014

Invitați:

Locuitorii străzii Castelului din Centrul istoric, Brașov

Agenda:
1. Informare privind situația pe teren a lucrărilor de intervenție
2. Propuneri de inițiative și acțiuni cetățenești pentru susținerea bunei locuiri
Conținutul dezbaterilor

Nr
1.

NUME
Vasu
Octavian

Tema
CANALIZAREA

Vasile Vicaș
Cristina
Mihăilă

2.

Aurelia Boț
TROTUARE

Geta
Pascariu
Rodica
Postovar
3.

Vasile Vicaș
Adrian
Samson

LIMITARE
VITEZĂ

Petru Țopa

4.

Octavian
Vasu

CALITATEA
AERULUI ȘI
NIVEL DE
ZGOMOT

PROBLEME
1. Nu se fac lucrări de canalizare la 3 săptămâni de la
începerea lucrărilor de amenajare a străzii
2. Cum se garantează că la sfârșitul lucrărilor de
amenajare a străzii sistemul de colectare a apelor
pluviale nu va mai duce la stropirea pietonilor și
fațadelor și la pătrunderea apei în curți și subsoluri ?
3. Îngustarea trotuarelor pe partea numerelor fără soț
înrăutățește circulația pietonilor și afectează starea
clădirilor, dacă nu se rezolvă problema canalizării.
1. Trotuarul pe partea cu numere impare să aibă lățimea
de cel puțin 70 cm, altfel este total impropriu circulației
pietonale (elevi la școli, turiști, mame cu cărucioare,
persoane cu handicap)
2. Se prevăd pante pentru accesul cărucioarelor de copii și
a persoanelor cu handicap?
3. Cum se asigură circulația pietonilor în siguranță pe
trotuare? Unde sunt prevăzute trecerile de pietoni?
1. Limitarea vitezei la 30 km/h ca pentru zonele
rezidențiale – Poliția locală să se implice, să patruleze și
să verifice respectarea semnelor timp de 10 zile
consecutive
2. Unele imobile (curți, zone virane, terenuri ce aparțin
unor clădiri) ar putea fi folosite ca zone de parcare
pentru rezidenți
3. Schimbarea sensului de circulație pe strada Castelului
(sens unic dinspre str. Lacea spre Magazinul Star) ar
reduce traficul cu 90 %, ar duce la scăderea poluării
aerului și sonore și ar reduce pericolul vibrațiilor pentru
clădiri
4. Banii din taxele de parcare ar putea fi folosiți pentru
repararea și instalarea geamurilor silențioase
Dl. Vasu propune aplicarea unui chestionar locuitorilor
străzii Castelului privind nivelul de zgomot și calitatea
aerului; Chestionarul se aplică de către un grup de cetățeni,
se procesează de Comitetul operațional și se propune un
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5.

Vasile Vicaș
PARCAREA
REZIDENȚILOR

6.

Cristina
Mihăilă

INFORMAREA
CETĂȚENILOR

Ar putea fi amenajat spațiul liber de vis-a-vis de nr. 118-120
pentru a fi folosit ca parcare pentru locuitorii străzii care nu
au loc pentru parcare în curți
Trebuie să se respecte prevederile Legii nr. 50/1990 a
autorizării construcțiilor, privind informarea asupra lucrărilor
de construcții. Primăria trebuie să instaleze un panou de
informare (vezi formatul celui expus în curtea Bisericii
Negre)

CONCLUZII
 Întrebările și propunerile Colectivului operativ se transmit autorităților
competente
 Se vor stabili responsabili pe probleme; AIDC va ajuta cu demersurile
birocratice, organizarea întâlnirilor, colectarea documentelor și informațiilor
solicitate
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