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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: 

 

În ultimele două săptămâni am observat situațiia pavajului din zona Gara Brașov și anume faptul că 

pavajul se află într-o stare avansată de degradare. Din fotografiile anexate acestei solicitări, se poate 

observa că există locuri în care pavajul lipsește, conducând totodată la acumularea de apă în cazul 

ploilor. Există riscul accidentării. Persoanele cu bagaj întâmpină dificultăți în deplasare, la fel și 

persoanele cu dizabilități sau în scaun rulant. 

Gara Brașov este una dintre principalele porți de acces în oraș, tot aici regăsindu-se și un capăt de linie 

al RATBV SA foarte utilizat și circulat. 

Această situație are un efect negativ asupra imaginii orașului. 
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Prin urmare, venim către dumneavoastră cu solicitarea de a remedia situația pavajului din zona 

Gara Brașov, precum și utilizarea unui pavaj de calitate ridicată și rezistent. De asemenea, vă 

solicităm ca pavajul utilizat în această zonă să fie conform și să se încadreze estetic cu specificul 

orașului.  

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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