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Strada Sf. Spiridon 12 

Galaţi, 800051 
Tel: 0723 342410; Fax: 021 3167108 

www.politicipublice.ro 
Email: office@politicipublice.ro 

Misiunea noastră este să implicăm 
cetăţenii în furnizarea de soluţii 
valoroase, fezabile şi sustenabile 
la problemele de interes public. 

 
 
 

Către: Primăria Oraşului Galaţi 
În atenţia: Domnului Primar Dumitru Nicolae 

 
Ref: Recomandare privind reabilitarea părculeţului dintre blocurile A15 si A16 din Ţiglina 
3, Str. Gheorghe Asachi nr.11. 
 
 

Stimate Domnule Primar, 
 
În Ţiglina 3, între blocurile A15 şi A16 există un spaţiu de aproximativ 160mp ce se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Problemele majore care creează disconfort sunt legate de lipsa vegetaţiei care 
determină producerea de praf sau nămol, existenţa câinilor vagabonzi care se adună în zonă şi a resturilor 
menajere care se strâng de la ghenele de gunoi alăturate. Mai mult, copacii sunt bătrâni, crengile acestora 
rupându-se, chiar fără să bată vântul. 

 
Ţinând cont că acest spaţiu ar trebui să contribuie atât la sporirea sănătăţii populaţiei din zonă cât şi la 
îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşului şi ţinând cont de soluţiile furnizate de către cetăţeni pe site-ul 
www.politicipublice.ro, vă rugăm să consideraţi următoarele acţiuni de reabilitare: 

 
• transformarea spaţiului în zonă verde, prin intermediul unui parteneriat pilot între Primărie şi 

cetăţeni, prin care Primăria să asigure investiţiile necesare, iar cetăţenii să asigure îngrijirea zonei. 
• fasonarea bătrânilor plopi pufoşi, ţinând cont şi de recomandarea specialiştilor din Primărie. 
• îngrădirea zonei cu gard din panouri pentru protejarea spaţiului. 
• arondarea spaţiului respectiv locatarilor din zonă pentru îngrijire, plantare de pomi, flori, iarbă. 
• instalarea de bancuţe şi alei pietonale pentru tranzitul cetăţenilor. 
• instalarea unui panou cu sancţiunile aplicabile în cazul folosirii necorespunzătoare a spaţiului. 

 
Vă invităm să vedeţi în anexă poze ale acestui spaţiu, precum şi poze ale unor parcuri de suprafeţe similare 
din alte oraşe din străinătate. De asemenea, vă rugăm să-l contactaţi pe Domnul Purice Dumitru la telefon 
0720 360382, în eventualitatea în care doriţi să daţi curs solicitării noastre. 
 
Vă mulţumim. 

Cu stimă, 
Director 

Radu Oprea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. inreg: RO GL0001 Soluţiile din această scrisoare deschisă sunt inspirate din propunerile cetăţenilor 
venite pe site-ul www.politicipublice.ro şi din cercetările Asociaţiei SMART. 
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Anexă 

Starea actuală a spaţiului: 

  

 

Cum ar putea arăta acest spaţiu: 

  

 

 

 


