
Către: Consiliul Local al comunei I.C. Brătianu 

În atenția primarului comunei I.C. Brătianu 

 

                                                         Stimate Domnule Primar,  

                 Subsemnații, elevii clasei a VII-a, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă„ din localitatea I.C. 

Brătianu, în cadrul Proiectului ”Cetățeanul”, inițiat de Institutul Intercultural Timișoara,  în baza 

dreptului de petiționare prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în 

conformitate cu prevederile OG. nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor, vă adresăm propunerea atașată.  

               În calitate de viitori cetățeni activi și implicați într-un demers de cercetare mai amplu, care face 

parte dintr-un proiect la elevilor derulat la nivel național, și anume, Proiect “Cetățeanul”, propunem 

următoarea soluție pentru problema identificată: amenajarea malului Dunării. 

               Propunerea de politică aleasă de clasa noastră vizează modernizarea malului Dunării prin 

reamenajarea plajei.  

              Au fost analizate o serie de soluții dar,  în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră 

următoarea soluție: reamenajarea plajei de pe malul Dunării.  Având în vedere atribuția Consiliului Local 

de a garanta dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, vă solicităm să ne susțineți în 

punerea în aplicare a politicii publice propusă. 

               Noi, elevii clasei, rugăm Consiliul Local să întreprindă toate demersurile necesare pentru 

atragerea fondurilor UE nerambursabile necesare amenajării plajei de pe malul Dunării. 

             Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 

educație socială și al documentării realizate de noi prin consultarea mass-mediei, a reprezentanților 

instituțiilor publice abilitate și a cetățenilor.    

            Vă punem la dispoziție planul de acțiune în care precizăm instituțiile care ne pot sprijini in 

finalizarea acestui proiect. 

            Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email 

școala_icbratianu@yahoo.com.     

           Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dumneavoastră la cum o să vă implicați în 

proiectul nostru.   

                                Cu stimă,         

 Elevii clasei a VII-a de la ȘcoalaGimnazială ”Ion Creangă” , I.C. Brătianu 

26 Martie 2022 


