
Formular Propunere de Proiect

Amenajare

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):
Zone dedicate la nivel de blocuri pentru posesorii de caini.

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:
n/a

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Posesorii de animale de companie, restul cetatenilor

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Crearea unei  zone foarte  necesare in  cartier  pentru  posesorii  de  caini  la  nivelul
zonelor locale, nu doar o zona per cartier (cum este de ex in parcul Titan). Este
necesar  ca  la  un  numar  de  x  blocuri  sa  existe  cel  putin  o  zona  dedicata
animalelor  de  companie,  suficient  de  mare  pentru  ca  animalul  sa  poata  alerga
fara a mai provoca mizerie si de ce nu, teama pentru unii oameni.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
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Persoană de contact
Nume și Prenume: MT
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: *******



In Bucuresti erau inregistrati in 2017 peste 150.000 de caini. Cifra este suficient
de mare pentru ca primaria sa se implice in cautarea unor zone dedicate pentru
aceste persoane. 
In plus,  exista o mare problema cu excrementele cainilor. Multi proprietari nu fac
niciun efort pentru a curata dupa animalul de companie iar de amenzi nici n-are
rost sa vorbim, politia locala e sublima dar lipseste cu desavarsire.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
- cresterea calitatii vietii pentru patruped dar si pentru stapan.
- reducerea mizeriei de pe strazi 

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Crearea de zone speciale pentru animalele de companie. Ma refer la suprafete de
25-50 mp care pot fi facute fie prin folosirea spatiilor virane fie prin alocarea unei
suprafete din parcurile actuale.
In fiecare din aceste parcuri ar trebui sa existe pungi pentru cei care nu isi aduc
de acasa a.i sa stranga dupa animal. 

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Campanie de constientizare pe retele sociale.
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Amenajare-031918-160342-buletin.pdf
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