Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Marius P
Număr de telefon: 0763******
Adresă de e-mail: marius*****@****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Amenajarea unui parc in zona Esplanada, pe bulevardul Unirii.
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Zona Esplanada este delimitata de Bulevardul Unirii, strada Nerva Traian,
Bulevardul Octavian Goga şi Bulevardul Mircea Vodă.
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
12 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
Realizarea unui parc ar fi mult mai ieftina decat realizarea unui proiect imobiliar.
Beneficiul pentru comunitate ar fi mult mai mare.
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Toti locuitorii din zonele Unirii, Alba Iulia, Timpuri Noi; sau chiar si din afara
acestori cartiere.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scopul principal este cresterea calitatii vietii cetatenilor din zonele adiacente. Un
parc in aceasta zona ar dinamiza activitatile cetatenesti si socializarea. Un proiect
imobiliar ar aduce doar mai mult trafic in zona.
7.2.

Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
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identificata, grupuri afectate):
In acest moment bucata imensa de teren este intr-un stadiu avansat de
degradare si insalubritate. Aceasta situatie dureaza de zeci de ani. Este, practic,
un focar de infractionalitate si in acelasi timp o resursa neexploatata.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Zona Unirii-Alba Iulia este o zona cu multe blocuri, multi locatari, multe familii cu
copii. Cele mai apropiate parcuri sunt Tineretului, Izvor, ambele la peste 1 km
distanta.
Realizarea unui parc ar ajuta foarte mult la imbunatatirea sanatatii locuitorilor
acestui cartier.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Nu ma pricep, am inteles ca mai sunt parcele retrocedate. Chiar daca reprezinta
10-20% din suprafata cred ca se pot izola si se poate amenaja parcul in restul
suprafetei. Este destul spatiu si oricum sta parasit, trebuie doar astupate
structurile vechi si amenajat parcul.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Ma pot ocupa de popularizarea proiectului si eventual de strangerea de
semnaturi printr-o petitie.
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