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31 iulie 2017

Către: Primăria Municipiului Brașov
În atenția: Arhitect șef, Serviciul de urbanism și serviciul de autorizări construcții
Domnului Primar George Scripcaru

Stimate doamne, stimati domni,
Subscrisa, ASOCIAȚIA VISUM PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ, cu sediul social în municipiul
Codlea, str. M. Eminescu, nr. 50, judeţul Braşov, având C.I.F.: 30674080, reprezentată legal prin vicepreşedinte
Adriana Hurjui, prin prezenta vă informăm:
Că în luna iunie a anului 2017 am realizat o numărătoare privind iluminatul public existent pe Aleea Tiberiu
Brediceanu (Aleea de sub Tâmpa, de la intersecția cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea până la Arenele
Olimpia, la intersecția cu strada Castelului, pe toate ramurile sale), observând existența unui număr de
aproximativ 134 de stâlpi de iluminat, din care doar aproximativ 63 erau funcționali la momentul respectiv.
Astfel, am constatat că mai bine de jumătate din stâlpii de iluminat existenți nu funcționau din diverse motive:
lipsă lămpi, stâlpi deteriorați, lipsă becuri, stâlpi care se sting și se aprind cu regularitate (timpul de iluminat este
foarte mic).
O altă problema identificată este distanța mare între stâlpii existenți și lipsa unor stâlpi pe anumite ramuri. Toate
aceste aspecte duc la o îngreunare a deplasării pietonilor într-o zonă de importanță turistică și recreere.
Prin urmare, venim către dumneavoastră cu solicitarea de a remedia situația, astfel încât toți stâlpii de
iluminat să devină funcționali, Aleea de sub Tâmpa fiind o zonă pietonală des circulată, iar acolo unde nu
sunt suficienți stâlpi, să fie amplasați.
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Am mai constatat pe zona menționată mai sus existența unui număr mic de coșuri de gunoi. Prin urmare,
vă solicităm amplasarea de coșuri de gunoi suficiente pe toate ramurile Aleii de sub Tâmpa.
Solicităm comunicarea măsurilor implementate de către instituția dumneavoastră.
Vă rugăm să ne oferiți un
adriana.hurjui@visumbrasov.org

răspuns

în

format

electronic

la

cele

solicitate

Cu deosebită considerație,
Asociatia Visum pentru Educație și Cultură
Vicepresedinte: Adriana Hurjui
E-mail: adriana.hurjui@visumbrasov.org
Telefon: 0744 76 67 70

Brasov, 31 iulie 2017
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