
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):
Finalizare amenajare Of. Poştal 77

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Of. Poştal 77, intersecţia Şos. M. Bravu cu Str. Traian Popovici

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
- 0,1 (3 zile)

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
- 6 x cca. 250 lei /coş gunoi stradal cu scrumieră = cca. 1500 lei
- 4 x cca. 1200 lei/bancă = cca. 4800 lei
- 10 x cca. 450 lei Stalp Delimitare Spatii si Parcare 908.B1 = cca. 4500
Total cca. 15.000 - 20.000 lei (cu un mic proiect dacă nu există, borduri la copaci,
manoperă montaje dacă nu sunt meseriaşi la spaţii verzi, etc.)

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
- Clienţii (în special fumători) ai oficiului poştal
-  locuitorii  blocurilor  din  vecinătate  care  au  o  mizerie  cumplită  de  la  chiştoace
aruncate oriunde
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7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Finalizare amenajare spaţiu pietonal
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Persoană de contact
Nume și Prenume: UD
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: ******



7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
- acum 2-3 ani au început nişte lucrări de amenajare spaţiu pietonal în acea zonă;
anul trecut s-au sistat lucrările rămânând nefinalizate mici aspecte,
-  în  zonă  se  parchează  maşini  de  aiurea  pînă  în  uşa  oficiului  poştal;  pe  spaţiul
verde (atît cît a fost lăsat); intrare/ieşire maşini pe trecere pietoni, etc.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
S-ar obţine o zonă civilizată, mai curată şi cu potenţial de odihnă atît pt. clienţii
oficiului poştal cît şi pt. locatari

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Pt. implementarea propunerii:
- cu un mic proiect dacă nu există,
- borduri la copaci, 
- manoperă montaje dacă nu sunt meseriaşi la spaţii verzi, etc.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Supraveghere implementare
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Infrastructura-032818-110356-Casa-Unitatii.pdf

