
Colectivul clasei a VII-a  

Școala Gimnazială nr. 1 Brusturi  

                     Către   

                               Consiliul local al Comunei Brusturi 

                               Domnului primar, 

 

           Subsemnații, elevii clasei a VII-a  de la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea  Brusturi, 
care la orele de Educație socială învățăm cum să  relaționăm cu instituțiile publice propunând 
realizarea de politici publice în comunitatea locală ,fiind  implicați în realizarea Proiectului 
,,Cetățeanul”,proiect implementat  în  parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara ,în 
cadrul programului național derulat de Institutul Intercultural Timișoara în baza Protocolului de 
colaborare nr. 40506  din 27.10.2004, încheiat cu Ministerul Educației Naționale . 

          Vă propunem în cadrul implementării politicilor publice în comunitatea locală 
Brusturi ,transferarea spațiului comercial din centru pe locul fostului teren sportiv  și 
realizarea de marcaje și indicatoare rutiere pe drumul comunal care leagă intersecția din 
centru de spațiul comercial (zona pieței publice). 

       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 la problema identificată în comunitatea 
noastră locală și anume Lipsa  de siguranță a cetățenilor din comuna Brusturi în traficul 
pietonal . 

           Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor 
de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea 
propunerii noastre și anume : 

         Transferarea spațiului comercial(piață) din centru în spațiul extravillan (fostul teren 
sportiv) are mai multe avantaje și anume: 

 Din punct de vedere economic : 
 pietonii staționează și  cumpără mai multe produse alimentare și nealimentare de 

la piață și magazinele din zona centrală spre deosebire de conducătorii auto  sau 
cicliștii care sunt doar în trecere prin comună. 

 Extinderea spațiului destinat pieței agro-alimentare ar avea drept urmare creșterea 
numărului de vânzători și cumpărători 

 Consiliul local ar obține venituri mai mari din vânzarea autorizațiilor de vânzare  
pentru vânzătorii din piață 
 

 Din punct de vedere ecologic:  



 mersul pe jos în cazul pietonilor reduce poluarea cu gaze de eșapament și poluarea fonică 
,deplasarea având loc într-un mod silențios,astfel se ameliorează calitatea aerului și 
solului din mediul înconjurător. 

 Faptul că actuala piață ar fi amplasată în spațiul extarvillan ar rezolva problema 
curățeniei în spațiul public de pe locul fostei piețe deoarece nu ar mai fi ambalaje și 
resturi care rămân în urma vânzării produselor și nici poluare fonică. 

 Din punct de vedere  al sănătății: 

         -traficul pietonal presupune mersul pe jos care  este benefic sănătății umane reducând 
riscul de diabet  și obezitatea  

         - crește calitatea vieții reducând riscul de boli grave și depresie  

          -este un mod eficient de a menține greutatea corporală arzând caloriile  

          - promovarea unui stil de viață sănătos  

           - îmbunătățirea calității vieții  

           Implementarea acestei propuneri ,respectiv realizarea  marcajelor și indicatoarelor  
rutiere(reducerea vitezei)  pe marginea drumului comunal care leagă centrul de zona comercială 
a Comunei Brusturi va contribui la : 

    -reducerea riscului de accidente rutiere în cazul pietonilor  

    -creșterea  siguranței  pietonilor  în  trafic   

   - creșterea siguranței conducătorilor auto în traficul rutier 

    -siguranța  privind circulația  pe drumurile publice  

            Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă 
de email <claudia.teudan@yahoo.com. > 

 

 

 

Vă  mulțumim ! 

 

Cu stimă , 

Colectivul clasei a VII-a de la Școala Gimnazială nr. 1 Brusturi  


