Stimate domn primar,
Suntem clasa a VII-a A de la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, iar noi suntem
implicați în proiectul Cetățeanul împreună cu doamna profesoară de educație socială și am
votat care problemă să o abordăm, iar problemele identificate erau:
1. Ecologizarea parcurilor;
2. Lipsa echipamentelor tehnice din zonele rurale;
3. Lipsa spațiilor în școli;
4. Lipsa parcărilor;
5. Lipsa coșurilor de gunoi;
6. Poluarea aerului și a apei;
7. Prezența cerșetorilor;
8. Străzi neasfaltate;
9. Accesul minorilor la materiale explozive;
10. Vecini gălăgioși;
Și după un consens clasa noastra ar dori să colaboreze cu instituția dumneavoastra pentru a
rezolva problema în legătură cu lipsa parcărilor. Foarte mulți oameni se plâng datorită
faptului că nu au loc unde parca așa că aceștia sunt nevoiți să parcheze neregulamentar pe
trotuare, iar în anumite locuri nu se poate circula nici pe jos.Nu există nici un regulament
funcțional al parcărilor de reședință, iar cetățenii nu își pot închiria un loc de parcare și cand
oamenii care se întorc acasă de la muncă aceștia nu au siguranța că vor găsi un loc de parcare
adecvat. Această problemă afectează comunitatea, deoarece ea cauzează trafic în cartier și
poate duce la accidente rutiere. Ați putea începe să demarați un proiect cu scopul
modernizării și construirii unor noi locuri de parcare mai "performante". Am propus trei
soluții pentru a rezolva această problemă:
1.

Știind că în zona de interes sunt foarte multe zone rezidențiale de o densitate foarte
mica, exista o posibilitate de a demola câteva clădiri și crearea unui bloc de parcări ar
mai fi încă o idee bună, deoarece există unele locuri libere pentru a construi această
infrastructură.
2. Aceeași idee este pentru parcările subterane, dar ele se pot dezvolta sub unele blocuri,
atunci parcarea va avea nevoie de o rezistență structurală foarte mare, iar cei care
parchează în aceste zone trebuie să trăiască sau să muncească în blocurile
corespondente.
3. Folosirea mijloacelor în transport comun mai des și încurajarea folosirii acestora.
În urma unui vot am ajuns la
În final cu stimă și respect,
Clasa a VII-a A

