
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):
Reabilitare trotuar Liviu Rebreanu, 32A

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Reabilitare trotuar Liviu Rebreanu, 32A, intre intersectia Bd, 1 Dec.  1918 -  Liviu
Rebreanu si rond Auchan/Rasarit de Soare.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
1 luna max

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
~190,000 RON: 190 m * 2 * 1.1 m * 100 E/(m^2)

190 m = lungime segment strada
2 = doua sensuri
1.1 m = latime medie trotuar

100 E/(m^2) = pret estimativ gasit la un search pe net (nu e nevoie de fundatie,
e doar un strat subtire ce trebuie turnat corect, cu "cadere" pentru a evita baltile)

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locatarii din zona - minim 4000 pers. Clientii din zona comerciala Auchan.
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7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
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Persoană de contact
Nume și Prenume: GA
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: *****



a propunerii de proiect:
Trotuarul  din  zona  respectiva  se  afla  intr-o  stare  avansata  de  degradare:  gropi,
crapaturi,  iar mare parte din el  este doar din beton foarte denivelat si  degradat
de  ciclul  inghet-dezghet.  Nu  se  poate  merge  cu  un  carucior  de  copil/troller  pe
acolo.

Proiectul  este  relativ  simplu:  trebuie  turnat  asfalt  peste  ceea  ce  exista  deja  si
trebuie asigurata o "cadere" astfel incat sa nu se mai formeze balti.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Trotuarul  din  zona  respectiva  se  afla  intr-o  stare  avansata  de  degradare:  gropi,
crapaturi,  iar mare parte din el  este doar din beton foarte denivelat si  degradat
de  ciclul  inghet-dezghet.  Nu  se  poate  merge  cu  un  carucior  de  copil/troller  pe
acolo.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Acces  facil  in  zona  comerciala  Auchan,  zona  rezidentiala  Liviu  Rebreanu,  32A,
46-58, Biserica, Posta Romana, etc.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):

Proiectul  este  foarte  simplu:  trebuie  turnat  asfalt  peste  ceea  ce  exista  deja
(eventual  dupa  mici  rectificari  pe  betonul  existent)  si  asigurarea  unei  "caderi"
astfel incat sa nu se mai formeze balti.

Se  poate  lucra  alternativ  pe  cate  un  sens  pentru  a  minimiza  efectele  in  traficul
pietonal.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Observare implementare/atentie la calitatea lucrarii.
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Infrastructura-032618-120339-CI.pdf

