CARTA
Asociaţiilor Civice Stradale
CE ESTE Asociaţia Civică Stradală ?
Asociaţia Civică Stradală este o organizaţie obştească de reprezentare a interselor
cetăţenilor unei străzi.
1. Se formează prin libera voinţă a locuitorilor unei străzi
2. Se formează pentru a soluţiona problemele care afectează viaţa cotidiană a membrilor
(condiţii de locuire, probleme de vecinătate, servicii publice, siguranţa lor şi a familiilor pe
stradă, acces la transport, acces la un mediu sănătos, la spaţii de recreere etc.)
3. Este o structură deschisă, la care cetăţenii de pe strada respectivă pot adera sau se pot
retrage oricând
4. Este o structură democratică, în care nu există ierarhie, toţi membrii sunt egali şi fiecare
membru are un vot
5. Se auto-organizează şi îşi stabileşte priorităţile de acţiune prin decizia majorităţii
6. Activitatea Asociaţiei civice se bazează pe voluntariatul membrilor
7. Membrii participă la activităţile Asociaţiei după posibilităţi: unii se implică direct în acţiuni,
iar alţii (de obicei cei mai în vârstă) doar prin participare la consultare şi decizie
8. Comunică intenţiile şi rezultatele acţiunilor tuturor cetăţenilor de pe stradă, chiar dacă nu
sunt membrii ai Asociaţiei
9. Reprezintă strada în relaţiile cu autorităţile publice, prestatorii de servicii şi alte instituţii şi
organizaţii
10. Este o formă de auto-împuternicire şi activare a cetăţenilor în viaţa publică a localităţii

Ce NU ESTE Asociaţia Civică Stradală ?
 Asociaţia Civică Stradală nu este asociaţie de proprietari deoarece cetăţenii unei străzi au
în comun doar strada pe care locuiesc şi nu au alte părţi comune de administrat
 Asociaţia Civică Stradală nu este organizaţie non-profit, deoarece nu este persoană
juridică, nu are răspundere legală şi nu are sistem de contabilitate
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DREPTURILE locuitorilor străzii
Locuitorii străzii au următoarele drepturi:
1. Dreptul la condiţii decente de locuire: linişte, protecţia caselor împotriva vibraţiilor create de
trafic, protecţia persoanelor împotriva poluării aerului, apei şi a poluării sonore
2. Dreptul la siguranţă a individului şi a familiei în locuinţe şi pe domeniul public
3. Dreptul la facilităţile fiscale şi tehnice privind zonele de protecţie de arhitectură
4. Dreptul la servicii publice de calitate, inclusiv întreţinerea reţelelor şi intervenţiile de urgenţă
5. Toţi rezidenţii au dreptul la acces pe stradă şi la parcare pentru maşinile personale sau ale
vizitatorilor
6. Firmele de pe stradă au dreptul la parcare pentru un singur autovehicul
7. Toţi locuitorii străzii indiferent de calitatea pe care o au, de proprietar sau chiriaş, se pot
implica în măsura posibilităţilor, în deciziile privind buna locuire
8. Agenţii economici de pe stradă trebuie să respecte drepturile rezidenţilor

Prezentul document poate fi modificat şi completat, în funcţie de experienţa Asociaţiilor Civice Stradale
formate şi funcţionale, de modificările legislative şi de orice alte situaţii care afectează condiţiile de
locuire ale populaţiei.
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