Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Mircea T
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: mircea*****@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Cosuri de gunoi asezate la maxim 25-30 metri unul de celalalt, care sa fie ieftine
si usor de schimbat.
Eurocontainere cu capac pentru aruncarea gunoiului care nu poate fi aruncat in
cosurile stradale, ex in urma lucrarilor de reparatii, disponibile la un numar de x
blocuri.
Cosuri stradale cu forme amuzante pentru copii.
Ideal ar fi ca acele cosuri stradale sa aiba optiuni de sortare pentru hartie, sticla,
plastic iar primaria sa preia gunoiul separat pentru fiecare sortiment.
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
6-12 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
100-300 lei/cos stradal, 800-1000 lei pentru eurocontainer.
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii sectorului 3
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
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Va propun cresterea exponentiala a numarului de cosuri de gunoi prin montarea
lor la maxim 25-30 de metri unul de celaltalt.
Dotarea parcurilor, scolilor, gradinitelor si altor zone unde se strang copiii cu
cosuri stradale de gunoi in formate cat mai amuzante pentru copii a.i acestia sa
isi doreasca sa arunce gunoiul in cos si nu pe jos.
Instalarea de eurocontainere la un numar de x blocuri pentru a prelua gunoiul
rezultat in urma amenajarilor de locuinte.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Sectorul 3 sufera foarte mult la capitolul curatenie si unul din motive este lipsa
cosurilor de gunoi. Desi acestea sunt prezente pe arterele principale acolo unde
s-au instalat banci, sunt zone intregi, in special strazile adiacente care nu au
niciun cos.
In plus, locatarii blocurilor nu au la dispozitie pubele in care sa arunce gunoiul
rezultat in urma lucrarilor de amenajare iar gunoiul ajunge de multe ori in fata
blocurilor sau aruncat cine stie pe unde.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Beneficiul principal il reprezinta curatenia in sector si incurajarea depozitarii
gunoiului in cosuri, nu pe strada. Prin instalarea de cosuri amuzante pentru copii
(fie in formate amuzante gen dinozaur, Sponge Bob etc) sau doar desenate
intr-un mod amuzant pentru ei, acestia vor dori sa arunce gunoiul in cos,
educandu-i pentru viitor.
8. Actiunile necesare estimate prin
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- stabilirea necesarului si costurilor
- licitatie transparenta
- instalarea cosurilor
- amenzi pentru neutilizarea lor.

implementarea

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Utilizarea lor
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