
ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Nicolae Iorga - Săcele 

Minuta 

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 

Tema ședinței:  Constituirea Asociației Civice Strada N. Iorga – Municipiul Săcele 

Data:   22.08.2014 

Invitați:   Locuitorii străzii N. Iorga din Municipiul Săcele 
   Reprezentant Primăria Săcele: Dl Primar Radu Florea NISTOR 
       

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 Bisericii 

Conținutul dezbaterilor 

Nr.  Nume PROBLEME 
 Primar: Radu 

Florea 
NISTOR 

INFORMARE – Str. N. Iorga 

 Canalizarea este în lucru și va fi finalizată în 2014 

 Aducțiunea de apă e programată pentru 2015 

 Asfaltarea va începe după lucrările pentru apă, în 2015 (asfaltarea va fi finanțată 
parțial din fonduri structurale din buget 2014-2020) și va porni dinspre Turcheș-
Baciu, str. 7 Izvoare, str. Cerbului, str. Morii, str. N. Iorga și str. Barbu Lăutaru. 

 Vor fi montate rigole de-a lungul străzii înainte de începerea asfaltării (proiect 
Compania Apa, executant o firmă spaniolă)-Dna Pantilimon-Șef serv. Investiții 
are toate informațiile 

5 GYULAI 
Arpad 
(fost membru 
al Consiliului 
Local) 

AMENAJĂRI  URBANE 
1. Propune amenajarea unui spațiu verde pentru recreere pe platoul de beton de la 

capătul str. N. Iorga, la intersecție cu Bd. Brașovului: îngrădit, ghivece de flori 
stradale, băncuțe și panoul informativ al ASC N. Iorga, care va putea fi folosit de 
ACS, Liceu și Primărie 

2. De soluționat problema deșeurilor animale de pe str. N. Iorga intersecție cu str. 
Carpaților. 

3. Fațadele sunt acoperite de grafitti, care este foarte greu de curățat. 
SIGURANȚA PUBLICĂ 

4. Pe str. N. Iorga nr. 4-37 se aude zgomot produs de manele date la maximum 
(zgomotul vine și de pe str. Barbu Lăutaru). 

5. Calitatea aerului este grav afectată de praful ridicat de mașini, până când se va 
face asfaltarea.   

6. S-au furat coșurile de gunoi amplasate de Primărie.  
CIRCULAȚIA 

7. Există semn de limitare a vitezei, dar nu este respectat. 
Propuneri: 

8. Un polițist de la Poliția Locală să stea lângă semn 2-4 ore pe săptămână, în 
perioada de circulație intensă, pentru a supraveghea respectarea limitei de 
viteză. 

9. Poliția locală în colaborare cu Jandarmeria să facă rond zilnic pe stradă, pentru 
avertizare. 

10. Limitarea accesului mașinilor de mare gabarit (peste 3,5t) cel puțin până se va 
finaliza asfaltarea străzii. 

11. Instalarea unui limitator de viteză (tip dâmb pe carosabil) după ce se face 
asfaltarea. 

2  
MARTON 
Bela 
 

În dreptul nr. 2, pe o distanță de 25-30 m rigola este înfundată cu nisip și pietriș  
Propunere: 
Curățarea rigolei cu echipamente de la Primărie și cu ajutor în muncă voluntară a 
locuitorilor 

http://www.asoidc.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/


ASOCIAȚIA CIVICĂ STRADA Nicolae Iorga - Săcele 

Minuta 

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 

22 SCHEAU  
Veronica 
 
 
 

În curând se va deschide magazinul pe str. N. Iorga 
Pentru asigurarea condițiilor bune de locuire 
Propuneri: 
1. Stabilirea și aplicarea Regulamentului privind siguranța cetățenilor pe domeniul 

public. Regulamentul ar trebui elaborat și aplicat cu implicarea Poliției Locale și a 
Jandarmeriei. 

2. Instalarea coșurilor de gunoi stradale și contract cu Cibin SA pentru colectarea 
lor de 2 – 3 ori pe săptămână 

26  
 
 
 

 

BENEDEK 
Lenke 

CALITATEA AERULUI ȘI SALUBRITATE 
Ce măsuri se pot lua pentru reducerea prafului de pe stradă? 
Să se instaleze coșuri de gunoi stradale 
Să se instaleze clopote de reciclare 
SIGURANȚA CETĂȚENILOR 
Cetățenii romi înstăriți amenință populația și nu respectă normele de conviețuire 
(zgomot de manele, animalele lăsate să pască pe stradă etc). Locuitorii străzii nu se 
simt protejați. 
Propunere 
Poliția și Jandarmeria să se implice și să acționeze în comun prin monitorizarea 
periodică a respectării semnelor de circulație (de limitare a vitezei) și să facă ronduri 
zilnice pe stradă pentru asigurarea liniștii publice 

58 Ștefan 
NICOLAU 

Podețul stradal din dreptul nr. 58 se înfundă cu peturi de plastic și pietriș; Trebuie 
curățat periodic și aplicate amenzi pentru cei care murdăresc domeniul public 

46 Nokyi 
Melinda 

Să se interzică pășunatul animalelor pe domeniul public, să se urmărească faptul că 
animalele sunt duse la pășune, să se aplice amenzi celor care nu respectă 
Regulamentul de pășunat 

 

PROPUNERI 

 Informarea cetățenilor privind REGULAMENTUL DE PĂȘUNAT și amenzile 

aplicate dacă acesta nu e respectat  

 Întâlnire cu reprezentanții Poliției Locale și ai Jandarmeriei pentru aplicarea 

eficientă a REGULAMENTULUI PRIVIND LINIȘTEA ȘI SIGURANȚA 

CETĂȚENILOR PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI SĂCELE  

 Solicitare informații de la Cibin SRL (str. Bunloc nr. 1) privind Lista de clienți 

plătitori ai serviciilor de salubritate de pe str. N. Iorga. 

 Contactarea Gărzii de Mediu pentru verificarea respectării Contractelor de 

servicii de salubritate

http://www.asoidc.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
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