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Catre:

Primaria Municipiului Timisoara
In atentia domnilor primar Nicolae Robu si vice-primar Dan Diaconu

SOLICITARE PENTRU DEZBATERE PUBLICA
pe tema proiectului de transport bublic pe Bega si eliminarea - in consecinta - a
Sporturilor Nautice si Agrementului de pe raza orasului Timisoara
Domnule primar Nicolae Robu / domnule vice-primar Dan Diaconu,

-

-

-

Din analiza caietului de sarcini pe care PMT l-a elaborat pentru achizitia celor 7
vaporetto in proiectul ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului
Bega” cod SMIS 31814, reiese faptul ca tipul serviciului de transport public ce urmeaza
sa fie introdus de PMT si dimensiunile de gabarit ale vapoarelor ce vor fi achizitionate in
acest scop, vor elimina complet Sporturile Nautice si Agrementul de pe canalul Bega pe
raza orasului Timisoara si,
Datorita faptului ca Sporturile Nautice si Agrementul pe Bega reprezinta o traditie de
150 de ani si chiar una dintre premierele Timisoarei, prin urmare eliminarea
acestora de pe canal cauzeaza o schimbare majora in viata sociala a orasului, schimbare
la care cetatenii Timisoarei trebuie sa aiba ocazia sa-si exprime parerea si,
Datorita faptului ca majoritatea clarificarilor pe care vi le-am cerut prin "Solicitarea de
Clarificari" din data de 24.11.2014 si la care, prin adresa dvs. din data de 2.12.2014 neati oferit raspunsuri partiale, necorelate cu realitatea de pe canalul Bega, necorelate cu
secolul in care traim, necorelate cu principiile EU de dezvoltare sustenabila si bazate pe
Acte Normative emise de pe timpul Republicii Populare Romane, prin urmare:
In conformitate cu Litera si Spiritul legii nr. 52 din 2003 - Articolele 2, 4 si. 7, privind
transparenta decizionala in administratia publica:
VA SOLICITAM ORGANIZAREA DE URGENTA A UNEI DEZBATERI PUBLICE pe tema
infiintarii serviciului de transport public pe canalul Bega, achizitionarea in acest scop a
7 vapoare de pana la 20m x5,6m x 1.2m, de capacitate pana la 70 pax. si eliminarea, in
consecinta, a Sporturilor Nautice si Agrementului de pe raza ”orasului de pe Bega”.

In speranta ca veti actiona prompt, in spiritul legii si in interesul cetatenilor Timisoarei.
Cu sinceritate,
Nicolae BIRSAN, MaSc, Dipl. Ing.
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