
IV. Planul de acțiune  

În demersul nostru am putea fi sprijiniți de: 

– ONG-uri: EcoTop Oradea 

– Consiliul elevilor 

– Consiliul local 

– Consiliul de Administrație al școlii noastre 

-Poliția Locală 

-Diseminarea și promovarea proiectului 

 

Scrisoarea oficială:  

Către Primăria  Comunei Brusturi, 

         Subsemnații,colectivul clasei a VII-a ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Brusturi, în 

baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României 

și având în vedere prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă adresăm 

propunerea atașată. 

        Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa  noastră în 

cadrul Proiectului Cetățeanul și este însoțită de argumentele principale pe care 

le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 

       Propunerea  noastră   este  transferarea  spațiului comercial (piață) pe locul 

fostului teren sportiv așezat în  proximitatea localității Brusturi și realizarea de 

marcaje și indicatoare  rutiere pe drumul comunal DC 49 care leagă centrul de 

piață pentru a conferi siguranța circulației pe drumurile publice și un trafic rutier 

fluidizat.  

             Motivele și nevoile  care stau la baza acestei solicitări sunt 

următoarele: 

 Reducerea   pericolului  implicării în accidente rutiere a  elevilor  și a 

tuturor cetățenilor  angajați în  traficul pietonal   

 Nevoia  de  fluidizare a traficului în condițiile în care se crează o 

aglomerație de pietoni și autovehicule angajate în traficul rutier  în 

zilele de miercuri. 

 nevoia de descongestionare a traficului prin crearea de  locuri de parcare 

pentru mașini 



 rezolvarea  problemei poluării fonice și a curățeniei în spațiul public din 

zona fostei piețe care afecta cetățenii care locuiau în proximitatea 

acesteia. 

 Promovarea traficului pietonal care duce la reducerea poluării și a 

efectului de seră în conformitate  cu programul european din decembrie 

2013 „Aer curat pentru Europa”, care a stabilit obiectivele politicii 

privind calitatea aerului pentru 2020 și 2030. 

 creșterea  siguranței  pietonilor  și conducătorilor auto  în  trafic   

 dobândirea imaginii de sat european ca urmare a modernizării drumului 

comunal prin realizarea de marcaje și indicatoare rutiere  

 posibile surse de venit suplimentar la nivel local ca urmare a extinderii 

spațiului destinat pieței publice  și accizelor care se impun agenților de 

vânzare a produselor comercializate în piață. 

 în contextul CoVid19 se evită aglomerarea în spațiul public  . 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la 

adresa de email  claudia.teudan@yahoo.com. 

 

Vă mulțumim ! 

Cu stimă ,Colectivul clasei a VII-a  

 

Plan de acțiune  

 În ce privește transferarea  spațiului comercial (piață) pe locul fostului 

teren sportiv așezat în  proximitatea localității Brusturi vom strânge 170 

de semnături de la cetățenii comunei noastre cu drept de vot pentru a 

convinge conducerea Primăriei de  necesitatea   fluidizării traficului și 

evitarea formării acelui nod rutier și aglomerații de pe drumul comunal 

DC49 pentru o mai bună siguranță a pietonilor pe drumurile publice. 

 În ce privește implementarea programului ,,Educația rutieră a 

cetățenilor comunei Brusturi” în cadrul unității noastre de învățământ 

vom lua legătura cu doamna director a Școlii Gimnaziale Nr.1 Brusturi 

pentru a obține sprijinul școlii pentru demararea acestui program în 

bune condiții și totodată vom organiza o campanie de informare sub 

egida ,,Viața are prioritate !” a cetățenilor din comuna noastră pentru a 

participa în cadrul cursurilor de educație rutieră explicându-le 

importanța siguranței în traficul pietonal . 

 Deasemenea pentru ca această educație rutieră sa fie eficientă și predată 

de personal calificat vom încheia un acord de parteneriat între Poliția  

locală și conducerea școlii noastre. 
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 Totodată vom coopta domnii învățători și domnii diriginți care să se 

implice în implementarea  programului de educație rutieră care vine în 

beneficiul atât  a micilor pietoni cât și a pietonilor de  toate  categoriile de 

vârstă.  

 Vom propune conducerii școlii noastre introducerea unui opțional cu 

tema ,,Educația rutieră”. 

 

 


