
Formular Propunere de Proiect

Infrastructura

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Parcari  supraetajate  si  reglementarea  parcarii  autovehiculelor  comerciale  pe
durata noptii.

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Infrastructura

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Legat de situatia locurilor de parcare insuficiente, propun construirea de parcari
supraetajate si extinderea celor prezente.
Legat  de  parcarea  autovehiculelor  comerciale,  in  parcarile  de  resedinta.  pe
timpul noptii propun interzicerea acestui lucru.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Nu cred ca ar putea dura mai mult de 24 luni pentru finalizarea constructiei (dupa
ce se obtin toate documentele necesare)

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
Nu pot aprecia un cost

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii  din  zonele  adiacente  acestor  parcari  si  beneficiarii  locurilor  de  munca
ce vor fi create pe perioada desfasurarii acestui proiect.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scopul  acestei  propuneri  este  descongestionarea  traficului  rutier  de  pe
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Persoană de contact
Nume și Prenume: HB
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: ******



bulevardele principale precum si de pe strazile laterale ale sectorului 3.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
In  conditiile  in  care,  in  momentul  de  fata,  locurile  de  parcare  de  resedinta  sunt
limitate la un singur loc per apartament, dar in foarte multe cazuri sunt cate doua
autoturisme.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Este  foarte  posibil  ca  in  cazul  incare  locuitorii  vor  avea  unde  sa  isi  lase
autovehiculele proprietate personala sa aleaga transportul in comun.
Pe  langa  aceasta  existenta  locurilor  de  parcare  in  numar  suficient  va  putea
conduce la aplicarea legislatiei rutiere si la snactionarea conducatorilor auto care
stationeaza neregulamentar. 

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Doua  spatii  in  care  se  pot  construi  parcari  de  cel  putin  2  etaje  sunt  actualele
spatii  de  parcare  de  la  intrarea  in  parcul  IOR  dinspre  strandul  CARA.  De
asemenea parcarea BILLA poate fi transformata in parcare supra etajata.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
As  putea  sa  incerc  sa  identific  mai  multe  terenuri  virane  pe  care  se  pot  realiza
aceste parcari.
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