Formular Propunere de Proiect
Mobilitate
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: P. Razvan
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: razvan*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Montare stalpisori pe strada Drumul Murgului
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Mobilitate
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Pe strada Drumul Murgului, cum se merge de la metroul Dristor din Camil Ressu,
spre Scoala 86, pe Drumul Murgului, pe langa Cimitirul Izvorul Nou
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
o luna
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
20000 lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii care locuiesc in zona respectiva, cei care tranziteaza zona pe jos si mai
ales copiii care merg zilnic la Scoala 86.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Montarea unor stalpisori macar pe unul din cele doua trotuare, este o masura mai
mult decat bine venita, scopul acesteia vizand siguranta pietonilor, in mod
special a copiiilor, multi dintre acestea deplasandu-se singuri la scoala pe strada
respectiva si fiind nevoiti sa strabata acest traseu, zilnic,dus - intors, pe mijlocul
strazii, ambele trotuare fiind ocupate cu masinile parcate in mod abuziv.
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7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Personal, ma deplasez zilnic cu baietelul meu de 7 ani pe acest drum si pe langa
experientele proprii, cu masini care au trecut la cativa cm de noi, am avut ocazia
sa asist cum si alti copii, in mod special cei care se deplaseaza singuri spre
scoala, au fost la un pas de un accident: acestia mergeau pe mijlocul strazii si se
lipeau de masina parcata, in momentul in care o alta masina se deplasa pe langa
ei.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Preintampinarea accidentelor.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Prin implementarea acestei masuri, consider ca vor fi protejati copiii Scolii 86, in
mod special.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Disponibilitate implicare in acest proiect, prin orice masura o veti considera
necesara (de ex, strangere semnaturi cetateni care doresc montarea de
stalpisori)
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