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Tema ședinței:  Constituirea Asociației Civice Strada Morii – Comuna Cristian 

Data:   28.08.2014 

Invitați:   Locuitorii străzii Morii din Comuna Cristian 
   Reprezentant al Primăriei: Dl. Primar Dragoș SERAFIN 
       

Agenda:   
1. Informare privind proiectul Asociații Civice Stradale – Vecinătatea activă 
2. Elaborarea listei de propuneri, sugestii și atenționări de la locuitorii străzii 

3. Protocol de colaborare – Asociația Civică Strada Morii 

Conținutul dezbaterilor 

Nr. 
casă 

Nume PROBLEME 

 Dragoș 
SERAFIN 
Primar 

INFORMARE 
1. ADĂPOST PENTRU CÂINII fără stăpân: localitățile Râșnov, Codlea, 

Ghimbav, Săcele, Cristian, Hălchiu, Sânpetru și Vulcan, construiesc și 
gestionează printr-un proiect comun (prin zona metropolitană, pe un teren 
pus la dispoziție de Codlea) un Adăpost pentru câinii fără stăpân, care va 
deveni funcțional la începutul lui 2015. 

2. CIRCULAȚIE: se vor instala limitatoare de viteză (tip dâmb) în zonele 
localității stabilite împreună cu Poliția Locală 

3. AMENAJĂRI LOCURI DE RECREERE ȘI DIVERTISMENT: în Grădina cu 
stejari va fi amenajat un parc cu ciute și lacul pentru pescuit și recreere 

4. CURĂȚAREA ALBIEI PÂRÎULUI: periodic se asigură curățarea albiei de 
deșeuri cu sprijinul Detașamentului de pompieri, cu Cercetașii României și 
voluntari; au fost instalate plase pentru peturi în zona Cartierului 
Tineretului; Este nevoie de regularizarea albiei pârâului în colaborare cu 
SEGA-Apele Române 

 

36 Dl. BĂRĂSCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAJĂRI DRUMURI - CIRCULAȚIE 
1. Rigola pentru colectarea apei pluviale este adâncă și periculoasă pentru 

circulație 
2. Amenajarea și marcarea locurilor de parcare (după nr. 67A-Pavel) pentru 

a nu se mai parca în fața/spatele magazinului, în curbă  
3. Instalarea semnelor de circulație cu limitarea vitezei la 30km/h și 

respectarea lor (se cere colaborarea și implicarea Poliției Locale) 
4. Să se amenajeze trotuarul până la sfârșitul străzii (la Deleanu) 
5. Să se marcheze o trecere de pietoni în dreptul nr. 30 de pe str. Morii 
Propunere: 
Delimitarea carosabilului cu stâlpi cu plăcuțe reflectorizante  
Amenajare și marcare locuri de parcare 
Instalarea semnelor de circulație pentru limitarea vitezei se va face prin 
colaborare cu Poliția locală 
Responsabil: Primăria Cristian  
 
SERVICII PENTRU CETĂȚENI 
1. Reluarea serviciilor de deratizare, cu anunțarea prealabilă a cetățenilor 
2. Servicii de stropit pomii din curțile/grădinile locuitorilor (soluția de stropit și 

serviciile de stropire oferite contra cost, pe bază de tarif comunicat 
cetățenilor) 

http://www.asoidc.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
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57 Arh. Mihai 
GRAPĂ 
 
 
 

 Există PUZ pentru zona istorică a Comunei Cristian,  dar nu se respectă 
reglementările de conservare a clădirilor (există o poartă de lemn în stil 
maramureșan, culoarea fațadelor  nu este cea recomandată, etc.) 

 Își oferă serviciile de consultanță pentru renovarea fațadelor 
Propuneri: 
1. Informarea  cetățenilor privind PUZ zona istorică Cristian și condițiile 

pentru restaurarea/renovarea clădirilor 
2. Concesionarea fațadelor de la cetățeni și repararea lor din fonduri publice 

sau  pe proiecte 
3. Amenajarea unei zone verzi pentru plimbat câinii locuitorilor 
4. Invitarea studenților de la arhitectură din anii terminali în practică, pentru a 

realiza relevee ale caselor și/sau /fațadelor pentru a fi renovate 

 30 
57 

 
 
 

 

Dl. COȘULEȚ 
Dna GRAPĂ 

Instalarea unor bănci în fața caselor, de-a lungul străzii, pentru vizitatori și 
persoanele vârstnice 
SIGURANȚA  CETĂȚENILOR 

 Poliția Locală să patruleze seara pe străzi (pe jos) pentru a preveni 
infracționalitatea și a se menține liniștea și siguranța pe domeniul public  

 În parcul cu loc de joacă mobilierul este distrus de adolescenți; 
Propuneri: 
1. Program de patrulare al Poliției Locale agreat cu Consiliul Local 
2. Afișarea unui program de funcționare a parcului cu asigurarea liniștii după 

orele 22:00 pentru locuitorii din zonă 
3. Amplasarea panoului de informare a străzii Morii vis-a-vis de locul de 

joacă; panoul va conține informații edilitare, culturale, comunitare etc. și va 
fi gestionat de ACS Morii  

 

PROPUNERI 

 Calendar anual de evenimente de animație comunitară 

 Propuneri de regulamente inițiate de ACS Morii (respectarea liniștii pe 

domeniul public, siguranța publică prin serviciile Poliției etc) 

http://www.asoidc.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
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