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Tema ședinței:  Întâlnire de urgență - Amenajarea Străzii Castelului 

Data:   30.07.2014 

Invitați:   Locuitorii străzii Castelului din Centrul istoric, Brașov 
Reprezentanții Primăriei Brașov și ai Companiei Apa SA Brașov 

       

Agenda:   

1. Informare privind lucrările de intervenție (trotuare, carosabil, infrastructură) care au 

început fără informarea și consultarea prealabilă a cetățenilor  

2. Elaborarea listei de propuneri pentru intervenții 

Conținutul dezbaterilor 

Nr. NUME PROBLEME 

1.  Cristina Mihăilă 
Vasile Vicaș 
Petre Țopa 

 INFORMAREA/CONSULTAREA PUBLICĂ 
1. Locuitorii străzii Castelului solicită să fie informați despre lucrările 

de amenajare ale străzii. Ei solicită afișarea Planului de intervenție 
(planul care prezintă cum va arăta strada la terminarea lucrărilor) 

2. Nu s-a respectat procedura de informare/consultare publică: 
locuitorii străzii nu au fost consultați niciodată (nici în etapa de 
proiectare și nici înainte de avizarea investiției) și nu au fost 
colectate sugestiile și propunerile privind problemele de circulație, 
utilități publice și confortul locuirii. 

3. ACS Castelului va solicita informații (pe baza liberului acces la 
informația de interes public Legea 544/2001) privind: 1-Planul de 
intervenție a lucrărilor, 2-existența Studiului de impact privind 
nivelul de zgomot și calitatea aerului și 3-Regulamentul de parcare 
pentru Centrul istoric  

2.  Aurelia Boț 
Octavian Vasu 
Rodica Postovar 

MOTIVAREA  LUCRĂRILOR 
1. Care este Hotărârea Consiliului Local care aprobă lucrările de 

amenajare a străzii Castelului? (trebuia afișată) 
2. Datele intervenției trebuiau afișate: conținutul intervenției, perioada 

de lucru, termenul de finalizare, executantul lucrărilor, beneficiarul, 
valoarea investiției  

3. Există un Studiu privind impactul intervenției asupra condițiilor de 
locuire pe strada Castelului?  

3.  Octavian Vasu 
Cosma Petrovici 

Se comentează anunțul din presă referitor la lucrările de amenajare a 
străzii Castelului:  
1. Cablurile de rețele (TVS, Electrica, fibra optică Romtelecom) sunt 

deja îngropate. În ce constau lucrările de infrastructură pentru 
rețele?  

2. Sunt marcate locurile de parcare paralel cu axa drumului, dar nu 
se respectă! Care este atunci oportunitatea și necesitatea lucrării 
de marcare (din nou?!) a locurilor de parcare? 

3. De ce este înlocuită bordura de granit cu cea de ciment? 

4.  Vasile  Vicaș 
Cristina Mihăilă 
Petre Țopa 

PARCAREA 
1. Strada Castelului este o stradă lungă cu lățime variabilă. În acest 

caz se pot amenaja 3 tipuri de parcări, în funcție de lățimea străzii: 
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Christian 
Wallmer 

locuri de parcare longitudinale (paralel cu axa străzii), locuri oblice 
(în evantai) și parcarea în curți (acolo unde este posibil). 

2. Clădirile ce sunt proprietatea instituțiilor de cult/bisericilor ar putea 
fi folosite ca parcări private 

3. Să se aplice sistemul de parcare cu plată pentru nerezidenți. 
4. Prețul parcării cu plată să crească la 5 lei/oră  
5. Abonamentul pentru Centrul istoric NU asigură locul de parcare!!! 
6. Care va fi statutul parcărilor pe stradă? Vor exista locuri de 

parcare pentru rezidenți? Cum se vor organiza locuitorii din casele 
cu mai mulți proprietari de mașini? 

7. Dacă parcarea de  la Spitalul Militar preia parcajul turistic, atunci 
pe stradă ar rămâne numai parcările pentru rezidenți. 

5.  Cristina Mihăilă 
 

CANALIZAREA 
Se poate instala capac de canal tip grătar, așa cum a fost instalat pe 
str. Barițiu, pentru a prelua apa pluvială ce coboară dinspre Schei (str. 
C. Lacea și G. Coșbuc, arena Olimpia)? 

 

PROPUNERI 

 De trimis 3 Solicitări de informații publice:  
1. Planul care prezintă cum va arăta strada după finalizarea lucrărilor (Plan 

inclus în PUZ, dacă există); Planul va fi afișat pe stradă, pentru 
informarea cetățenilor 

2. Care va fi regimul parcărilor și cum se va face circulația pe strada 
Castelului la finalizarea lucrărilor 

3. Studiul de impact privind zgomotul și calitatea aerului pe strada 
Castelului ca parte a Centrului istoric a Brașovului 

 De obținut Regulamentul de parcare pentru Centrul istoric al Brașovului 
 Să se instaleze panou de informare cu datele lucrărilor de amenajare a străzii 

(așa cum este în Curtea Bisericii Negre), așa cum se prevede în Legea 50 
 Întâlnire cu reprezentanții Primăriei, Companiei Apa și a Poliției Locale pentru 

discutarea problemelor de locuire și circulație pe str. Castelului 
 

Infor pentru solicitări informații: 

 infopublice@brasovcity.ro, tel:  0268-416550 int. 108, fax: 0268-472493
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