Rădăuțiul Civic
De la cetățeni, pentru comunitate
Nr. 17/20.04.2018
Către,
Primăria Municipiului Rădăuți, domnului primar Nistor Tătar,
Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, domnilor consilieri locali,
Subiect: Realizarea și menținerea curățeniei pe albia pârâului Băhnean în zona târgului de mașini.
Stimate domnule primar,
Stimați membri ai Consiliului Local,
Grupul de inițiativă „Rădăuțiul Civic”, un grup independent și apolitic a apărut din nevoia de
promovare a cetățeniei active și a încurajării rădăuțenilor de a se implica în comunitatea lor,
conștientizând că ne dorim cu toții același lucru: un oraș dezvoltat, modern, cu cetățeni activi,
educați și unde nivelul de trai crește de la un an la altul.
În temeiul O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă
supunem atenției următoarea situație: Pentru experiența câștigată în acțiunile realizate până în prezent,
un grup de cetățeni care locuiesc pe strada Comandor Dan Ghica-Cucerca a apelat la noi pentru
a-i sprijini în ecologizarea pârâului Băhnean, în zona târgului de mașini, acțiune necesară ca
urmare a cantității mari de deșeuri din albia pârâului (a se vedea Anexa 3 cu fotografii din zonă).
Drept urmare, am organizat împreună o acțiune de ecologizare pentru sâmbătă, 14 aprilie 2018. La
acțiunea respectivă au participat circa 30 de persoane, beneficiind de sprijinul logistic al firmei
Bucovina Verde, iar în urma activității am reușit curățarea albiei pârâului pe distanța de circa 0,6 km.,
de la podul de pe strada 1 Mai și până la strada Tolocii. Rezultatele activității sunt documentate prin
fotografiile din Anexa 4.
Din păcate, în urma târgului de duminică, 15 aprilie 2018, toată munca voluntarilor implicați
în ecologizare a fost anulată de nesimțirea unora dintre participanții la activitate – astfel că albia
pârâului Băhnean a redevenit plină de gunoaie – a se vedea Anexa 5 cu fotografiile realizate în zonă în
data de 15-16 aprilie 2018. I-am prezentat situația din teren și domnului viceprimar Bogdan Loghin în
data de 17 aprilie 2018.
Având în vedere situația existentă chiar în acest moment pe albia pârâului Băhnean, starea
foarte degradată și lipsa condițiilor pentru o desfășurare civilizată a acestui târg, vă solicităm
respectuos să întreprindeți măsurile necesare și care intră în atribuțiile dumneavoastră pentru
readucerea și menținerea în stare de curățenie a albiei pârâului Băhnean, îndeosebi în zona
târgului de mașini. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, considerăm că cel puțin următoarele măsuri
sunt necesare:
1. Curățarea albiei pârâului Băhnean cu personalul de specialitate din subordinea Primăriei sau
firmele contractate de Primărie.
2. Instalarea unor pubele noi, în număr mare, nu doar în incinta bazarului ci și în zonele de acces
în bazar, pentru colectarea gunoaielor de la participanții la târg. De asemenea, există o nevoie
evidentă pentru pubele și în zonele unde sunt parcate mașinile participanților la târg.
Grup de inițiativă al cetățenilor format în anul 2017, pentru a încuraja cetățenia activă și buna guvernare.
Website: www.radautiulcivic.ro; E-mail: radautiulcivic@gmail.com; Telefon: +40 741 975 076.

