
ASOCIAŢIA CIVICĂ STRADA PE  TOCILE 
 

PLAN DE ACTIVITĂŢI 
 

 
PROBLEMA SOLUŢIA PROPUSĂ IMPLEMENTARE 

Responsabil 
urmărire 

soluţionare 
TERMEN 

1 

Locuitorii sunt afectaţi 
de circulaţia intensă 
zilnică de pe stradă, ce 
produce zgomot, poluare 
şi vibraţii dăunătoare 
clădirilor. Nu sunt 
asigurate condiţiile 
pentru traficul pietonal, 
deoarece strada este 
îngustă, iar maşinile care 
circulă forţează pietonii 
să se lipească de clădiri. 
Noaptea se organizează 
concursuri de viteză pe 
stradă. 

 Instalarea a două 
limitatoare de viteză (tip 
movilă) pe carosabil: la 
urcare, în dreptul casei 
nr. 35 şi la coborâre în 
dreptul casei nr. 45-47 

 Amplasarea camerelor 
de luat vederi (plan 
amplasare) în zonele în 
care se circula cu viteză 

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

 Cerere la Comisia 
de circulaţie pentru 
instalarea 
limitatoarelor de 
viteză şi a 
camerelor video 

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

Dl Stan (61) 
Dl. 
Constantin 
(66) 
Dna Pitiş 
(69) 
 

1.11.2013 

2 
Micul parc de la Troiţa de 
la capăt linii RAT nu are 
bănci 

 Amplasarea a două 
bănci în micul spaţiu 
verde 

 Membrii Asociaţiei 
Civice vor ajuta la 
instalarea băncilor 

Dl Stan (61) 
Fam. Nacu 
(37) 

1.11.2013 

3 

După precipitaţii, terenul 
de pe versantul străzii 
(numere pare) alunecă, 
odată cu vegetaţia. 
Pericol pentru oameni şi 
clădiri. 

 Plantarea arbuştilor 
care să fixeze solul  

 Invitarea pe teren a 
reprezentanţilor 
Regiei Kronstadt 

 Cerere către regie 
şi Primărie pentru 
intervenţie  

Dl Radu 
Carp şi Ilie 
Andruş (80) 
Dl 
Drăgănoiu 
(76) 

25.10.2013 

 

 



4 

În timpul asfaltării străzii 
din vara 2013, au fost 
înfundate cu asfalt 
burlanele de scurgere a 
apei de pe acoperişuri şi 
scurgerile spre canalul de 
apă pluvială; situaţia este 
gravă la casele cu nr. 64, 
66, 90 şi 128   

 Desfundarea tuturor 
gurilor de scurgere 
spre canalul de apă 
pluvială 

 

Cerere către Recon SA 
pentru remedierea 
efectelor lucrărilor de 
asfaltare + informare şi 
solicitare sprijin 
Primăria Municipiului 
Braşov- Serv. 
Administrare străzi 
 

Dl. Stan (61) 
Dna Pană 
(49A) 

1.11.2013 

5 

Stâlpul de iluminat public 
din dreptul casei nr. 91 a 
fost eliminat şi a fost 
instalat alt stâlp la 
intersecţie cu str. 
Egalităţii; strada nu mai 
primeşte lumină pe o 
distanţă de 50 m  (nr. 81– 
nr 91); siguranţa publică 
este afectată 

 Noul stâlp de iluminat 
public trebuie mutat 
pentru a ilumina şi 
strada Pe Tocile 

Solicitare către 
Primăria Municipiului 
Braşov, firma Flash şi 
Electrica pentru 
remedierea situaţiei 

Dl Iuga (91) 
Dna Pitiş 
(69) 

18.10.2013 

6 

Cablurile de 
telecomunicaţii sunt 
aduse în tuburi la limita 
proprietăţilor; 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 

Dl. Carp 
(80) 
Dl. Stan (61) 
 

25.10.2013 

 


