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Identificarea problemelor din comunitate



Problema selectată în urma votului elevilor: 
construirea unor piste pentru biciclete în orașul

Tg-Jiu



Am cules informații și am elaborat

propuneri de politică publică



SCRISOARE CATRE AUTORITĂȚI
Către, 

Primăria Municipiului Tg-Jiu 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Liceul de Arte ,,Constantin   Brăiloiu” din Tg-Jiu, 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. Problema este: construirea unor piste pentru biciclete în Tg-Jiu.

Problema este foarte importantă în comunitate deoarece copiii sunt expuși accidentelor. Pe trotuar există 

pericolul accidentării pietonilor, iar în partea carosabilă, riscul accidentării bicicliștilor.

Noi, elevii clasei a VII -a avem argumente foarte puternice în sensul construirii acestei piste: anul precedent, 
datorită pandemiei generate de Covid-19, am fost nevoiți să ne petrecem majoritatea timpului în casă. Ca să ne 

dezvoltăm normal, să putem avea randament școlar, trebuie să nu renunțăm la sport, plimbări în aer liber etc. În 

acest sens, considerăm mersul pe bicicletă, ca fiind extrem de benefic, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Însă, 

acest lucru trebuie să se facă în siguranță și credem  că este responsabilitatea Primăriei Municipiului Tg-Jiu să 

asigure acest lucru.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială, ca 

fiind parte din Proiectul Cetățeanul, inițiat de Institutul Intercultural Timișoara și este însoțită de argumentele pe care 

le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Cu stimă, elevii clasei a VII-a

Liceul de Arte,,C.Brăiloiu,, Tg-Jiu

Coordonator, D-na prof. Meda Dochin                                                                                   13.12.2021



Primăria Municipiului Tg-Jiu

Interviu cu d-nul primar Marcel Romanescu



În audiență la d-nul primar



D-nul primar ne-a informat, că în

perioada 2022-2023, va demara lucrările
de construire a pistelor pentru bicicliști
începând cu b-dul Ecaterina Teodoroiu

 Elevii clasei a VII-a , VĂ MULȚUMESC!


