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investitii in scoli, gradinite, crese sau drumuri. Ne bucuram de faptul ca s-a 
decis de catre consiliul local retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi 

pentru a se discuta mai pe larg despre acest subiect. Avem speranta ca in 

consiliul local se va ajunge la concluzia ca binele cetatenilor este pe primul 
loc, iar afacerile de orice fel sunt secundare. 

Un alt aspect pe care vrem sa-1 semnalam, este faptul ca noi cetatenii acestui 

cartier suntem ingrijorati de faptul ca destinatia acestui teren de zona servicii 

si dotari publice, se transforma usor-usor in oportunitate de afacere imobi liara 
pentru unele firme private si ca intr-o zona numai de case, apar blocuri si ca 

tot planul urbanistic din acest cartier devine un haos. In acest caiiier, regimul 
maxim cosntruit de proprietarii de case este de maxim P+E+M. In momentul 

de fata, un bloc deja a fost construit pe acest teren, are o inaltime de 

P+ 2E+Etaj red us, are 7 birouri ( cu chicineta, ho!, camera depozitare - practic 
un apartament), iar noi cetatenii nu vedem care este serviciul sau care sunt 
dotarile publice pe care aceasta cladire la aduce cetatenilor. De asemenea, 
locurile de parcare prevazute in CF pentru blocul deja ridicat sunt insuficiente 
pentru scopul pentru care a fost creat. La 7 birouri construite, au fost alocate 
doar 9 locuri de parcare ( date de referinta CF 405551 - Cl cu numar 188536 

din 27.07.2021, act adminsitrativ nr. 249 din 01.07.2021 emis de Comuna 
Mosnita Noua) - se poate cere spre consultarea CF-ul pentru 405551 de la 

carte funciara. 

Pe scuti, acest teren cu numar CF 405551, este o parcela de teren delimitata 
de strazile Borsa, Arieseni, Azuga si Viorii. Pozitia acestuia este cumva in 
mij Joe iar ceea ce se construieste pe acesta afecteaza multi cetateni ( din punct 

de vedere vizual, intimitate, infrastructura, etc.) 
Mai mult decat atat, in situatia data, cu actua]u] PUZ, pe acest teren se poate 
cosntrui 40% cladiri ceea ce va duce la un numar mult mai mare de blocuri 

(P+2E+etaj redus), in conditiile in care in zona respectiva infrastructura de 

nici un fel nu ar face fata ( drumuri, parcari, utilitati, spatii verzi, trotuare etc) 

in conditii de secol 21. Asta ar crea un disconfort major cetatenilor, ori rolul 
Primariei si al Consiliului Local este acela de a urmari primordial interesul 
cetatenilor. Toate aceste strazi mentionate mai sus si nu numai, au ca si cale 

de acces str. Vincentiu Cernet si Azuga care in momentele de trafic major ar 
duce la ambuteiaje in ceea ce priveste iesirea/intrarea spre/dinspre drumul 
principal (Drumul Boilor). 



1. Respectarea PUZ-ului aprobat prin hotararea numarul 233 din 17.12.2009
2. Respectarea legalitatii constructiilor aferente acestui teren
(constructiilor actuate cat si a celor viitoare)
3. Consultarea cetatenilor acestui cartier cu privire la eliberarea 
urmatoarelor autorizatii de constructie pentru acest teren
4. In cazul in care se decide de catre consiliul local vanzarea acestui tercn. 
solictiam ca vanzarea acestuia sa sc fa.ca la pretul real al pietei pentru a faci 
lita investiti i imediate in educatie, infrastructura etc, dar neschimbandu-i 
destinatia aprobata in PUZ prin hotararea nr 233 din 17.12.2009
5. Modificarea PUZ-ului in conformitate cu realitatile actuale in vederea 
cresterii confortului cetatenilor din aceasta zona
6. De ce s-a modificat autorizatia de construire cu numarul 293 din 
23.02.2021 care cuprindea cladire cu 6 birouri in autorizatia cu numarul 86 din 
data 26.01.2022 care cuprinde cladire cu 2 SAD-uri si 5 spatii
f
locative P+2E+Etaj retras? Care este beneicul cetatenilor faptul ca sunt vor fi 
4-5 cladiri cu inaltimea de P+2E+etaj redus care contin 5 spatii locative 
fiecare? Cum e posibil ca cineva sa faca apartamente pe terenul priamriei si 
mai apoi sa ceara cumpararea terenului la
27euro/mp? Cum veti justifica cetatenilor comunei Mosnita Noua, acest « 
boom >> imobiliar dat cetatenilor comunei, votand o propunerea Primarului 
de a vinde acest teren la un pret de 3 ori mai mic ? Practic Primarul propune
7. Va rugam sa verificati de asemenea legalitatea schimbarii autorizatiei de 
cosntruire/certificatele de urbanism din 6 birouri in 2 SAD-uri si 5 spatii 
locative.
8. Dorim sa ne comunciati care este planul actual al dezvoltatorului pentru 
acest teren, cand si cate cladiri vor fi cosntruie si regimul de inaltime al 
acestora.

In fapt, solictarile noastre cu privire la acest teren cu numar CF 40555 l sunt 
urmatoarele 
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Va rugam sa ne comunicati in termenul legal raspunsurile cu privire la 
punctele mentionate anterior. 

Ca si contribuabili si platitori de taxe, cat si ca simpli cetateni cu simt civic, 

consideram ca e dreptul nostru sa cerem alesilor care ne reprezinta in 
structurile primariei transparenta, sa urmareasca interesele cetatenilor si sa se 

asigure de confortul si buna-stare a acestora, aceasta fiind prioritatea 
d umneavoastra. 

Va multumim. 

Cetatenii cartierului Tineret din Mosnita Veche 

Casi anexa la aceasta petitie veti regasi lista cu numele, prenumele si 

semnatura initiatorilor acestei petitii ( cate un reprezentant pentru fiecare 
gospadarie) 
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