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Asociaţia Iubim Natura vă informează că exact pe singurul spaţiu
verde mai mare rămas pe strada Iosif Cocea, nr. 8A, Primăria Bacău vrea să permită
unei firme private să contruiască un bloc de 5 etaje plus parter. O construcţie imensă într-o
zonă care deja are probleme de spaţiu verde, locuri de parcare, aglomeraţie excesivă etc.

La acest bloc vor fi realizate un număr de cel puţin 20 de apartamente şi un număr
de cel puţin 5-7 birouri (la parter).

Dreptul la viaţă este consacrat prin Constituţia României şi susţinut de legi pe care atât
primăriile cât şi investitorii privaţi trebuie să le respecte.
Asociaţia Iubim Natura susţine cu tărie ca acest teren să fie cumpărat de Primăria Bacău şi
aici să se realizeze o parcare subterană iar deasupra ei un parc pentru oamenii din întreaga
zonă.
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În cazul realizării acestui proiect vor exista următoarele consecinţe pentru întreaga zonă:
• Scăderea drastica a numărului de parcări. După cum ştiţi deja sunt mari
probleme cu parcarea în această zonă;
• Creşterea semnificativă a zgomotului;
• Creşterea poluării aerului;
• Va exista mereu o senzaţie de “cutie de chibrituri” dată de ocuparea excesivă a
zonei;
• Creşterea numărului de accidente auto;
• Scăderea preţului pentru toate apartamentele deoarece zona nu va mai fi
atractivă: lipsă spaţiu, îngrămădeală etc.
Acestea sunt doar câteva din consecinţele pe care locuitorii din zonă le vor suporta în cazul
realizării acestui proiect.
Primul pas pe care trebuie să-l facem pentru stoparea proiectului este strângerea de semnături la
fiecare bloc. Deja locatarii de pe unele scări au strâns aceste semnături.
Asociaţia Iubim Natura pune la dispoziţie astfel de liste. Sunaţi la numărul 0746.385.854 (Suciu Florin)
sau, dacă folosiţi internetul, scrieţi-ne pe adresa contact@iubimnatura.ro.

NU VĂ LĂSAŢI CĂLCAŢI ÎN PICIOARE DE O FIRMĂ PRIVATĂ.

Spune

NU blocului de pe spaţiul verde

În cazul realizării acestui proiect vor exista următoarele consecinţe pentru întreaga zonă:
• Scăderea drastica a numărului de parcări. După cum ştiţi deja sunt mari
probleme cu parcarea în această zonă;
• Creşterea semnificativă a zgomotului;
• Creşterea poluării aerului;
• Va exista mereu o senzaţie de “cutie de chibrituri” dată de ocuparea excesivă a
zonei;
• Creşterea numărului de accidente auto;
• Scăderea preţului pentru toate apartamentele deoarece zona nu va mai fi
atractivă: lipsă spaţiu, îngrămădeală etc.
Acestea sunt doar câteva din consecinţele pe care locuitorii din zonă le vor suporta în cazul
realizării acestui proiect.
Primul pas pe care trebuie să-l facem pentru stoparea proiectului este strângerea de semnături la
fiecare bloc. Deja locatarii de pe unele scări au strâns aceste semnături.
Asociaţia Iubim Natura pune la dispoziţie astfel de liste. Sunaţi la numărul 0746.385.854 (Suciu Florin)
sau, dacă folosiţi internetul, scrieţi-ne pe adresa contact@iubimnatura.ro.

NU VĂ LĂSAŢI CĂLCAŢI ÎN PICIOARE DE O FIRMĂ PRIVATĂ.

