Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: B Luminita
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: alv*@*.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Modernizarea si închiderea pe timp de noapte a Parcului Gheorghe Petrașcu .
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Parcul Gheorghe Petrașcu se afla intre Str. Câmpia Libertăți nr 27,Școala de
Muzica Nr 5 ,Str Pictor Gheorghe Petrașcu ,Str Fruntaș Constantin Tudor .
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
2 luna
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
100.000 - 150.000 euro
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Toti copii din cel putin 10 blocuri învecinate parcului ,părintii ,bunicii dar si
proprietarii din aceste blocuri .
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Înlocuirea pavajului aleilor ,refacere tartan pe spatiile de joaca, mutarea tirolienei
de lângă blocul 41 la groapa din parc,lăcuirea tuturor băncilor ,înlocuire topogane
,a leagănelor ,etc din spatiile de joaca ,modernizarea terenului de fotbal si
baschet din groapa parcului ,stâlpi de iluminat în tot parcul , minim 2 cișmele cu
apa potabila ,etc.
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7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Parcul nu a mai fost modernizat de 10 ani ,spațiul de joaca de sus după o ploaie
nu mai poate fi folosit 3-4 zile pana când apa nu se retrage,tiroliana a fost
desființată dar pe spațiul destinat ei se joaca fotbal pana la ora 23.00,pe timp de
vara pana toamna târziu ,noaptea se strâng in parc grupuri care consuma alcool
,vorbesc tare si deranjează toate blocurile învecinate,de aceea dorim închiderea
acestui parc noaptea intre orele 22.00 -7.00.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Va fi liniște noaptea, curățenie mai multa , nu va mai fi nevoie de multi gardieni
pe timp de noapte si copii împreună cu adulții care-i însoțesc sau cei care
locuiesc in vecinătatea parcului ,nu vor mai exista leagăne în spatiile de joaca
deteriorate si periculoase pentru copii .
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Aprobarea acestei propuneri de proiect pentru modernizarea și închiderea
parcului, efecte pozitive vor fi multe ,beneficiari fiind cetățenii sectorului 3 pentru
încă 10 ani .
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Voi forma o echipa de cetățeni care folosesc zilnic acest parc si ne vom mobiliza
pentru a va sta la dispoziție cu ce va fi nevoie .
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