
Formular Propunere de Proiect

Mobilitate

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):
Integrare cartiere 23 August- Pallady

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Zona gri dintre cartierele 23 August si zona BD Th Pallady

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
20000

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Toti cetatenii din estul orasului

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Obiectiv  general:  un  nou  bulevard/strada  intre  cartierele  23  August  si  zona  Th
Pallady. Asfaltarea acceselor existente.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Zona bd Pallady si cartierul 23 August sunt apropiate ca distanta in km insa ca si
strazi  de  acces  sunt  total  izolate.  Pentru  a  ajunge  dintr-o  parte  in  alta  trebuie
ocolit pe Bd 1 Decembrie sau Str Drum Intre Tarlale cu masina personala, iar cu
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Persoană de contact
Nume și Prenume: P Marin-A
Număr de telefon: 0724******
Adresă de e-mail: ale******@*****.com



transportul public este si mai greu de ajuns.
Fiind 2 zone in dezoltare accelerata ar fi  foarte util  daca s-ar creea legaturi mai
directe  prin  cel  putin  un  alt  bulevard,  mai  ales  ca  sunt  campuri  nefolosite  intre
cele doua cartiere.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Ar ajuta foarte mult la relaxarea traficului din zona prin inca o varianta de traseu, 
ar  mari  mobilitatea  si  accesul  oamenilor  spre  diverse  magazine,  spre  tramvai,
spre o alta magistrala de metrou.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Identificarea  unor  trasee  optime,  asfaltarea  ulitelor  existente  si  pornirea
lucrarilor.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Identificarea unor trasee optime,
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