ASOCIAŢIA CIVICĂ STRADA POSTĂVARULUI
PLAN DE ACTIVITĂŢI
PROBLEMA

SOLUŢIA PROPUSĂ

IMPLEMENTARE

 Cerere la Primăria
Municipiului
Braşov- Serv.
Administrare Străzi
şi la firma care a
instalat bariera
 Informare la
Comisia de
circulaţie
 Solicitare la
Universitatea
Transilvania pentru
a ţine o cheie de
acces la portar,
pentru intervenţii
de urgenţă
Colectarea gunoiului tot
Solicitare către Urban
miercuri, dar între orele 8:00 SA pentru a
– 10:00, pentru ca locuitorii programa colectarea
să scoată pubelele din curţi gunoiului de pe
dimineaţa
stradă miercurea
dimineaţa între orele
8:00-10:00

Responsabil
urmărire
soluţionare

Locuitorii nu au acces
 Toţi locuitorii străzii să
în mod echitabil pe
achiziţioneze
stradă: cei care au
telecomanda pentru
maşini în curte au
acces pe stradă
telecomandă pentru
 Instalarea unui semn de
barieră, iar cei care au
Acces cu staţionare
primit locuri de parcare
limitată pentru ocuitorii
lângă Colegiul Unirea
care nu au maşina în
1
nu au telecomandă; nu
curte, dar prebuie să
există telecomandă
transporte persoane sau
pentru accesul
mărfuri la domiciliu
maşinilor de intervenţie  Bariera de la intersecţie
(utilităţi, ambulanţă,
cu str. Politehnicii mutată
pompieri)
cu 50 m mai jos, la B-dul
Eroilor

Fam.
Benko (58)
Dna Ioana
Drăgan(41)
Dna Iureş
(39)
Dl. Barna şi
Dl. Muşa
(43)

Pubelele de gunoi sunt
vandalizate şi gunoiul
răsturnat pe stradă
2 marţi seara şi noaptea
înainte de colectare

Fam.Benko
Dna Iureş
(39)
Dna Todor
(57)
Dna Todor
(22)

TERMEN

1.11.2013

18.10.2013

Reprezentanţii Asociaţiei
Civice vor anunţa telefonic
Urban SA pentru a aduna
zăpada adunată de
cetăţeni

Solicitare către Urban
SA pentru a prelua
zăpada adunată de
locuitori pe baza
anunţului telefonic la
dispecerat

Dl
Stăncescu
(16)
Dna Todor18.10.2013
57
Fam Todor22
Dl Kovacs
(64)
Dl. Mircea
Noaptea se fac întreceri Instalarea camerelor de
Cerere către Primăria
Matei (44)
de motociclete pe
luat vederi în două puncte, Municipiului Braşov
Dna Coca
stradă şi este gălăgie
pentru controlul siguranţei pentr amplasarea
Bujor (31)
camerelor de luat
25.10.2013
4 pe stradă mai ales pre şi liniştii publice
Fam
Popp
intersecţie cu strada
vederi (plan amplasare)
(24)
Politehnicii
Informare la Comisia
Dl. Liviu
de circulaţie
Ifrim (44)
Faţadele au găuri de la Faţadele trebuie eliberate
Solicitare la prestatorii Dna Iureş
(39)
iluminatul public şi
de cabluri şi alte instalaţii de sevicii de
cablurile de
şi apoi vor fi reparate de
telecomunicaţii pentru Dna Todor
25.10.2013
5 telecomunicaţii atărnă proprietari în colaborare
a îngropa cablurile şi a (57)
Dl. Barna şi
pe pereţi
cu prestatorii
contribui la reparaţii
Dl Muşa
faţade
(43)
Dna
Plantele ornamentale
Tufele de Thuja vor fi
Intocmim o listă cu
Franzolas
de pe stradă trebuie
udate de locuitorii străzii
locuitorii care preiau
îngrijite şi protejate pe şi vor fi adăpostite în curţi câte un ghiveci pentru (28)
Dna
timpul iernii
pe perioada iernii
perioada iernii
1.11.2013
Todor(57)
6
Fam Todor
(22)
Dl Lupu
(52)

Pe timpul iernii
locuitorii curăţă zăpada
din faţa caselor şi o
depozitează pe centril
3 străzii, dar prestatorul
de servicii nu o ridică,
iar circulaţia pe stradă
se face cu greutate

Inlocuirea pavajului de piatră, cu asfalt
Nivelarea pavajului cu piatră
Stapânii de câini nu străng deşeurile de pe stradă
Faţade şi porţi vopsite cu graffiti
Nu se asigură accesul pe stradă în mod echitabil pentru toţi locuitorii: cei care au maşini în curte au telecomandă pentru barieră, iar cei
care au primit locuri de parcare spre Bd. Eroilor (lângă Colegiul Unirea) nu au telecomandă pentru a intra pe stradă; nu există
telecomandă pentru accesul maşinilor de intervenţie (utilităţi, ambulanţă, pompieri);
6. Strada nu are un regim unitar de acces: pe partea de sus a străzii (numerele 1-25 şi 2-18) se asigură parcare în faţa porţii pe jumătatea
străzii de partea numerelor cu soţ, dar cealaltă parte nu are loc de parcare în faţa porţii pentru că este partea circulată
7. Noaptea se fac întreceri de motociclete pe stradă
8. Noaptea este gălăgie pe stradă, mai ales spre intersecţie cu strada Politehnicii
 Propunere: fiecare curte să aibă o telecomandă
 Propunere: să se instaleze semn de Acces cu staţionare limitată pentru ocuitorii care nu au maşina în curte, dar prebuie să transporte
persoane sau mărfuri la domiciliu
 Propunere: bariera de la intersecţie cu str. Politehnicii să fie mutată cu 50 m mai jos, la intersecţie cu B-dul Eroilor
 Propunere: instalarea unor camere de luat vederi care să acopere toată strada
9. Cablurile de telecomunicaţii acoperă faţadele în mod inutil şi inestetic
 Propunere: Impunerea aplicării HCL privind îngroparea cablurilor şi obligarea prestatorllor de servicii să facă lucrările de îngropare a
cablurilor
10. Dezăpezirea este obligaţia locuitorilor, dar aceştia nu pot curăţa zăpada dacă maşinile stau în faţa caselor, iar prestatorii nu vin să ridice
zăpada colectată
11. Strada Armata Română de la intersecţia cu strada Republicii până la intersecţia cu strada Postăvarului are nevoie de reabilitare
(repararea şi nivelarea pavajului cu pietre pentru circulaţia pietonilor)
12. Berăria Corona emite fum care afectează casele cu numerele 56-64
13. Restaurantul Bucătarul Vesel se extinde pe domeniul public, afectând zona de circulaţie
 Propunere: măsuri de filtrare a fumului pentru Berăria Terasă Corona şi limitarea extinderii terasei Restaurantului Bucătarul Vesel
14. Unele poţi nu sunt îngrijite şi trebuie vopsite
15. Copiii de la nr. 42 deranjează vecinii, trecătorii şi turiştii pentru că aruncă cu mingea şi alte obiecte
16. Strada este pietonală, dar nu sunt bănci pentru trecători
17. Evenimentele stradale cum este Fetivalul Fatzada se orgenizează o dată pe an dar creează disconfort (gălăgie, circulaţie intensă,
curăţenia de după eveniment)
 Propunere: măsuri de protecţie şi facilităţi pentru locuitorii străzii stabilite de comun acord cu organizatorii evenimentelor
18. Arbuştii ornamentali şi florile aduse pentru emenajarea peisagistică a străzii sunt binevenite
 Propunere: Locuitorii străzii vor stropi, îngriji şi vor proteja pe timpul iernii aranjamentele cu plante şi flori
1.
2.
3.
4.
5.

