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          Nr.38/10.08.2017 

Către:  

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, 
    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE 
    DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
    BRIGADA RUTIERĂ BUCUREȘTI      

 
    Referitor: Pasajul rutier ”Podul Constanța” 

 
 Subsemnații, Cristian Bulfon, Adrian Alexandrescu și Florin Cobzac, reprezentanți ai Grupului 
de Consilieri Locali din cadrul Consiliului Local Sector 1, București și membri în Biroul Local Sector 1 
al “Uniunii Salvați România”, vă supunem atenției și vă solicitam un răspuns la următoarea 
problemă existentă de mulți ani în traficul rutier din zona de NV a Bucureștiului: 
 
 În urma numeroaselor sesizări primite în ultimul timp referitoare la situația pasajului rutier 
“Podul Constanța”, cât și a evidenței faptice din teren, vă rugăm să întreprindeți un demers 
instituțional pe lângă Ministerul Transporturilor care să aibă ca scop evaluarea tehnică a gradului 
de siguranță în care se desfășoară traficul rutier pe sub acest pasaj, ținând cont de stadiul de 
degradare accentuat și evolutiv al elementelor  structurii de rezistență. 
 
 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că bucați din plafonul pasajului se desprind în mod 
regulat, iar stâlpii de susținere sunt afectați grav de eroziune, primul strat de armătură fiind deja 
complet expus. Atașăm acestei solicitări câteva imagini relevante. 
 Situația acestui obiectiv este în permanenta atenție a echipei de Consilieri Locali USR 
Sector1, iar sesizările cetățenilor care tranzitează pasajul devin din ce în ce mai frecvente în ultimul 
timp. Din acest motiv solicităm și intervenția dumneavoastră, deoarece demersurile făcute până 
acum, atât către cei care administrează acest obiectiv, cât și către administratorul drumului care 
traversează pasajul, întârzie să aibă rezultate. 
 
 Având convingerea că demersul nostru vine în completarea activității instituției 
Dumneavoastră de asigurare a unui cadru de siguranță privind circulația pe drumurile publice, vă 
mulțumim și așteptăm raspunsul Dumneavoastră. 
 
Cu stimă, 
 
Cristian Bulfon 
Adrian Alexandrescu 
Florin Cobzac 
   Vă rugăm ca răspunsul să fie transmis prin e-mail, la una din adresele:  

   s1@usr.ro / bulfon2004@yahoo.com 
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