ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADALĂ
4 pași spre implicare
Pasul 1. Întâlnirea de constituire: anunțați inițiativa de formare a Asociației Civice Stradale
invitându-i pe toți cei interesați (prin invitație scrisă transmisă fiecărei gospodării sau afișaj
pe stradă). Întâlnirea de constituire se organizează într-o locație din vecinătate și se discută
scopul, obiectivele, acțiunile ce urmează a fi întreprinse şi rezultatele așteptate.
 Dacă cetățenii decid să înființeze Asociația Civică Stradală ca grup obștesc de inițiativă
şi acțiune, atunci activitatea asociației poate fi reglementată printr-un PROTOCOL DE
COLABORARE între membri.
 Dacă cetățenii decid înființarea unei asociații de tip ONG, se va adopta un Statut şi un
Act constitutiv şi se pregătește înregistrarea asociației ca persoană juridică non-profit,
conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, iar costurile
de înființare vor fi suportate de membrii viitoarei asociații.
 Rezultatele întâlnirii sunt anunțate tuturor locuitorilor străzii prin afișaj sau note/pliante
scrise în cutiile poștale.
Pasul 2. Întâlnirea de organizare: la această întâlnire, locuitorii străzii
 Stabilesc priorități după urgența şi importanța problemelor străzii
 Elaborează un Plan de acțiune pentru soluționarea problemelor străzii cu termene şi
responsabili de activități
 Hotărăsc dacă formează un Colectiv operativ, cu membrii voluntari ai asociației, care să
coordoneze activitățile din Planul de acțiune și să monitorizeze rezolvarea problemelor
de locuire semnalate de membri
 Hotărăsc demersurile birocratice pentru implementarea intervențiilor (avize/acorduri
pentru utilizarea spațiului public, avizul proprietarilor pentru intervenții pe proprietatea
privată, etc.)
 Rezultatele întâlnirii sunt anunțate tuturor locuitorilor străzii prin afișaj sau note/pliante
scrise în cutiile poștale.
Pasul 3: Întâlnirile operative periodice: membrii asociației de întâlnesc periodic, se
informează, se consultă și urmăresc modul de rezolvare a problemelor
 Membrii asociației stabilesc modul de acțiune concret pentru fiecare activitate inclusă în
Planul de activități
 Membri se informează reciproc despre noi probleme apărute pe stradă, despre exemple
de bune practici, modificări legislative, hotărâri și regulamente locale
 Locuitorii își asumă responsabilități pentru rezolvarea problemelor în funcție de interes şi
timpul disponibil. Este bine ca persoana care identifică o problemă, să urmărească
soluționarea ei.
Pasul 4: Implicare prin acțiune
 Membrii asociației se implică direct în acțiuni concrete: amenajarea fațadelor prin
instalarea ghivecelor de flori suspendate, instalarea cutiilor poștale, marcarea zonelor de
pe trotuare și carosabil care necesită reparații de urgență, solicitări scrise la autorități
locale și la prestatorii de servicii pentru intervenții de urgență
 Membrii asociației propun inițiative care conduc la îmbunătățirea calității vieții și
coordonează promovarea acestor inițiative: propuneri de regulamente locale, facilități
fiscale, îmbunătățirea serviciilor publice etc.
 Asociația Civică stradală organizează periodic întâlniri pe teme propuse de cetățeni cu
reprezentanți ai instituțiilor publice, prestatorilor de servicii, agenților economici etc.
 Reprezentanții Asociației Civice pot susține solicitările şi inițiativele asociației participând
la ședințele Consiliului Local.
 Întâlnirile de schimb de experiență între Asociațiile Civice sunt foarte utile deoarece se
găsesc soluții la probleme comune și asociațiile se solidarizează pentru inițiative comune

