
SOLICITARE L 544
MA nr. 10259-2/08.03.2018

Către Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş

Revenim cu răspuns la comunicarea Dumneavoastră cu nr. 372/02.03.2018, în legătură cu 
spargerile de pe străzile şi troatuarele din zona străzilor I. C. Brătianu şi V. Madgearu.

Punctual:

• Nu există semnalizare rutieră a lucrărilor, pentru că lucrarea a fost finalizată în 
19.12.2017

Lucrarea nu este finalizată până când nu se execută refacerea şi recepţia lucrărilor, 

deci semnalizarea trebuie să existe.

• Panoul de identificare a fost montat pe toată durata de execuţie a lucrărilor

Din nou, lucrarea nu este finalizată, panoul trebuie să existe ca să ştim cine a spart şi

a încălcat Regulamentul de spargere.

• Tăierea rectilinie cu disc se face în momentul refacerii cu asfalt

Fals. Art 3.2. nu se referă la refacere.

• Lucrarea ATM s-a finalizat în 19.12.2017, după care s-a intervenit ori de câte ori 
era necesar pentru siguranţa traficului

Lucrarea nu s-a finalizat, în lipsa refacerii. S-a intervenit o singură dată în urma 

sesizării noastre, cu pietriş. Nicăieri în Regulament nu se vorbeşte despre aruncarea 

ocazională de pietriş în loc de pavaj sau refacere adecvată. Sectoarele afectate pun 

în pericol siguranţa circulaţiei şi azi, fiind vorba de denivelari şi gropi de evitat pe 

carosabil şi pe trotuar. Într-o groapă de aici mi-am avariat maşina personală (senzor 

ABS desprins). Nu este vorba doar de spargeri ATM, dar şi ale Eon.

• În acest moment Primăria desfăşoară procedura de achiziţie a asfaltării străzilor
pe are s-a spart

Procedura de achiziţie a lucrărilor de proiectare şi execuţie reasfaltare a Primăriei pe

aceste străzi nu poate avea nicio legatură cu obligaţia refacerii spargerilor de către 

companiile publcie sau private care au intervenit pe domeniul public. Bugetul 
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Primăriei este distinct faţă de bugetul ATM sau Eon, lucrările acestor companii sunt 

externalizate şi achitate cu tot cu obligaţia refacerii. Primăria nu trebuie să plătească 

obligaţiile acestor firme. ATM aparţine în proporţie de 22% altor UAT. De asemenea, 

oamenii nu trebuie obligaţi să trăiască în noroi şi să umble prin gropi pe toată 

perioada până când Primăria va reasfalta străzile.

Atragem atenţia aici şi asupra posibilei nelegalităţii a proiectului de HCL din 

08.03.2018, care doreşte să scutească companiile cu acţionar majoritar Mediaş de 

obligaţia refacerii. 22% din ATM nu ne aparţin.

Este probabil deci în continuare că atât companiile care au intervenit pe 
aceste sectoare, cât şi Primăria încalcă legea şi regulamentul local.

Pentru a cerceta aceste aspecte, pe baza legii de liber acces la informaţii publice, 

solicităm Primăriei să ne comunice procesele verbale de recepţie ale lucrărilor din 

zonă, desfăşurate de Eon şi ATM, despre care afirmă că sunt încheiate, deci şi 

recepţionate. Cum pot fi lucrările încheiate fără refacere? 

Pentru a vedea dacă ATM a achitat inclusiv refacerea, solicităm şi copia contractului de 

lucrări cu SC Autorun SRL.

Sesizare monitorizată în aplicaţia Mediaş Alert la adresa:

https://www.medias-alert.ro/sesizare/strada-i-c-bratianu-sparta/

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

Kádár Tamás
contact@medias-alert.ro
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