
ASOCIAŢIA CIVICĂ STRADA CERBULUI 
 

PLAN DE ACTIVITĂŢI 
 

 
PROBLEMA SOLUŢIA PROPUSĂ IMPLEMENTARE 

Responsabil 
urmărire 

soluţionare 
TERMEN 

1 

Nu sunt asigurate 
liniştea şi siguranţa 
cetăţenilor pe domeniul 
public. Locuitorii sunt 
afectaţi de circulaţia 
intensă de pe stradă pe 
tot parcursul zilei, care 
produce zgomot, 
poluare intensă şi 
vibraţii dăunătoare 
clădirilor vechi şi 
pavajului.   Nu sunt 
asigurate condiţiile 
pentru traficul pietonal, 
deoarece strada este 
îngustă, iar maşinile 
care circulă forţează 
pietonii să circule 
printre maşini parcate. 

 Instalarea unui semn de 
Acces interzis cu excepţia 
riveranilor la intrarea pe 
strada Cerbului dinspre 
strada A. Hirscher 

 Membrii Asociaţiei civice 
vor anunţa maşinilor 
parcate ilegal pentru a fi 
ridicate de RAT Braşov 

 

 Cerere la Comisia 
de circulaţie pentru 
instalarea 
semnelor de 
circulaţie pentru 
restricţionarea 
circulaţiei  

 Cerere situaţia 
lunară a apelurilor 
la RAT-ridicare 
maşini de pe 
străzile Cerbului, 
Peneş Curcanul şi  
G. Coşbuc 

 Solicitare la 
Primăria Braşov 
pentru intervenţii 
reparaţii clădiri 
istorice afectate de 
trafic 

 

1.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Strada este folosită ca 
zonă de parcare pentru 
toţi cei care lucrează sau 
desfăşoară activităţi 
temporare în zonă. 
Maşinile parcate 
deteriorează calcanele 
clădirilor, burlanele de 
scurgere a apei de pe 
acoperişuri, blochează 
accesul în curţi şi 
îngreunează circulaţia 
pietonilor.   

 Restricţionarea 
parcării numai pentru 
rezidenţi,  prestatorii 
de servicii şi 
intervenţii de urgenţă  

 Instalarea unui semn 
de Acces cu 
staţionare limitată 
pentru vizitatori 

 Ridicarea maşinilor 
care nu respectă 
reglementările de 
parcare 

Cerere către Comisia 
de circulaţie şi Primăria 
Municipiului Braşov – 
Serv. Administrare 
străzi pentru instalarea 
semnelor de circulaţie 
referitoare la parcare 
Amplasarea camerelor 
de luat vederi (plan 
amplasare) la capetele 
străzii Cerbului  
 

 

1.11.2013 

3 

Pe timpul iernii locuitorii 
curăţă zăpada din faţa 
caselor şi o depozitează 
pe centrul străzii, dar 
prestatorul de servicii nu 
o ridică, iar circulaţia pe 
stradă se face cu greutate 
Maşinile parcate nu 
permit curăţarea zăpezii 

 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 

 

18.10.2013 

5 

Cablurile de 
telecomunicaţii atărnă pe 
faţade, între clădiri, pe 
pereţii curţilor; ele  
reprezintă pericol pentru 
cetăţeni, urâţesc aspectul 
clădirilor şi nu respectă 
normele de instalare.  

Faţadele trebuie 
eliberate de cabluri şi de 
alte instalaţii şi apoi vor 
fi reparate de proprietari 
în colaborare cu 
prestatorii 

Solicitare la prestatorii 
de sevicii de 
telecomunicaţii pentru 
a îngropa cablurile şi a 
contribui la reparaţii 
faţade şi alte elemente 
de construcţii  afectate 

 

25.10.2013 

 


