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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 

                 Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Brașov 

 

 

 

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: 

 

Vă aducem la cunoștință situația parcării și a trotuarelor de pe strada N. D. Cocea. Situația este în felul 

următor, pe toată lungimea străzii N. D. Cocea, de la intersecția cu 15 Noiembrie și până la intersecția 

cu Nicolae Titulescu, mașinile sunt parcate pe trotuar, pe ambele părți ale drumului, existând porțiuni 

unde pietonii efectiv un pot circula pe trotuar, lucru care îi forțează să circule pe carosabil. Cea mai 

gravă situație este în fața sediului RDS&RCS, unde mașinile blochează întotdeauna trotuarul, uneori 

acestea urcându-se și pe trepetele de la intrarea în clădire. 

Situația descrisă poate fi constatată și din următoarele fotografii, carea au fost făcute în perioada iunie-

iulie 2017. 

 



Asociația Visum pentru Educație și Cultură                                               

Email: office@visumbrasov.org; 

Website: http://visumbrasov.org/ 

 

2 
 



Asociația Visum pentru Educație și Cultură                                               

Email: office@visumbrasov.org; 

Website: http://visumbrasov.org/ 

 

3 
 



Asociația Visum pentru Educație și Cultură                                               

Email: office@visumbrasov.org; 

Website: http://visumbrasov.org/ 

 

4 
 

 

Prin urmare, venim către dumneavoastră cu solicitarea de a remedia situația de pe strada N.D. 

Cocea prin eliberarea trotuarelor de mașini parcate, în vederea circulării normale a pietonilor în 

zonă. Soluția pe care o propunem este montarea bolarzilor pe toată lungimea trotuarelor de pe 

ambele părți ale străzii.  

Solicităm comunicarea măsurilor implementate de către instituția dumneavoastră. 

 

Vă rugăm să ne oferiți un răspuns în format electronic la cele solicitate pe adresa 

adriana.hurjui@visumbrasov.org 

Cu deosebită considerație, 

Asociatia Visum pentru Educație și Cultură  

Vicepresedinte: Adriana Hurjui           Brasov, 31 iulie 2017 

E-mail: adriana.hurjui@visumbrasov.org 

Telefon: 0744 76 67 70 
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