
ADRESĂ
sesizare MA nr. 10378/22.02.2018

Către Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş

Vă retransmitem o sesizare publicată pe aplicaţia Mediaş Alert, referitoare la spargerea 
străzii Mihai Viteazu.

Strada Mihai Viteazu a fost spartă de către persoane necunoscute (lipsă panou de 
informare obligatoriu) de aproxiativ 6 luni, iar de atunci nu s-a refăcut spargerea, 
deteriorând grav imaginea centrului oraşului şi maşinile medieşenilor.

Se pare că sunt încălcate următoarele prevederi din regulamentul local 
de spargere:

• nu există deloc semnalizare rutieră a lucrărilor (Art. 2.3.)

• nu există panoul şantierului, deci nu ştim cine ne-a furat strada şi când o va reda 
(Art. 2.4.)

• suprafaţa nu au fost tăiată rectiliniu, ci spartă neregulat (Art. 3.2.)

• “la sfârşitul zilei se face obligatoriu curăţenie generală, se stropeşte cu apă pentru 
îndepărtarea prafului” – spune Art. 3.9. Praf nu e, doar noroi.

• În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, executantul trebuia să predea 
amplasamentul pentru refacere (Art. 4.3.)

• “în cazul în care refacerea carosabilului cu asfalt, nu este posibilă în termen de 7 
zile (între 15 noiembrie şi 15 martie nu se permite asfaltare, din ceva motiv, indiferent
de starea vremii) la traversările de carosabil şi lucrări de branşare, refacerea în acest
timp se va executa prin montarea de pavele carosabile, urmând ca asfaltarea să se 
execute ulterior, în cel mai scurt timp posibil.” (Art. 4.6.)
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Rugăm Primăria să ne comunice care este motivul pentru care nu a 
reuşit să aplice regulamentul de spargere în acest caz.

Sesizarea este monitorizată în aplicaţia de raportare Mediaş Alert, la adresa:

https://www.medias-alert.ro/sesizare/spargere-nerefacuta-de-cel-putin-6-luni-pe-str-
mihai-viteazu/ 

În numele comunităţii Mediaş Alert, cu respect şi mulţumiri anticipate,

Kádár Tamás
contact@medias-alert.ro
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