ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Mureșenilor – Brașov
Minuta
Tema ședinței:

Constituirea Asociației Civice Strada Mureșenilor– Brașov

Data:

25.06.2014

Invitați:

Locuitorii străzii Mureșenilor din Centrul istoric, Brașov

Agenda:
1. Informare privind proiectul Asociații Civice Stradale – Vecinătatea activă
2. Elaborarea listei de propuneri, sugestii și atenționări de la locuitorii străzii
3. Protocol de colaborare – Asociația Civică Strada Mureșenilor
Conținutul dezbaterilor

Nr.

Nume

11

Dorin
Lixăndroiu

7

Ioan Murariu

11

Ferenc
Dumitrașcu

11

Dorin
Lixăndroiu

PROBLEME
URBANISM
 Înfrumusețarea cu flori (ghivece pe fațade sau jardiniere stradale pe
trotuare) ar fi utilă, dar cum pot fi cetățenii convinși să le întrețină?
 Cum asigurăm obiectele de pe domeniul public împotriva
vandalismului?
 Este necesar să se repare/recondiționeze porțile caselor.
Propunere
1. Ar trebui cuprinse în asociație și străzile mici adiacente (Curtea
Johannes Honterus, str. Paul Richter, str. După Ziduri, canalul Graft)
CIRCULAȚIE
 Circulație foarte intensă, zgomot mare de la mașini, poluare
 Circulație foarte intensă între orele 7:30-10:00 când sunt duși copii cu
mașina la școli/licee/grădinițe
 Nu se respectă limitele de viteză pentru zone locuite, istorice
Propuneri:
De cerut Primăriei Regulamentul de urbanism pentru Centrul Istoric și de
informat locuitorii străzii
CONDIȚII DE LOCUIRE
 Multe case cu persoane vârstnice, care nu pot contribui la repararea
fațadelor și/sau porților
 Multe case sunt goale (proprietari plecați, litigii)
Propuneri:
1. Inventarul stării fațadelor și porților
2. Propuneri de intervenții cu contribuția financiară parțială a colocatarilor
3. Adresă către Primărie/RIAL să verifice starea clădirilor
4. Adresă către Direcția de Cultură pentru a cunoaște procedura de
protecție a monumentelor istorice
5. De invitat un mediator pentru asigurarea consultanței pentru
neînțelegerile dintre vecini
INFORMARE
Toți locuitorii străzii să fie informați despre ACS și activitățile propuse
Propunere
AIDC va distribui pliantul ACS Mureșenilor tuturor locuitorilor

PROPUNERI
 Întâlnire pe tema fațadelor
 Întâlnire pe probleme de vecinătăți (curți, dezmembrări, accese, cheltuieli
comune etc
1
Asociația Împreună pt. Dezvoltarea Comunității – AIDC www.asoidc.ro tel: 0727-833101
Proiect: Asociații Civice Stradale – Vecinătatea activă
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România având ca operator
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

2
Asociația Împreună pt. Dezvoltarea Comunității – AIDC www.asoidc.ro tel: 0727-833101
Proiect: Asociații Civice Stradale – Vecinătatea activă
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România având ca operator
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

