Formular Propunere de Proiect
Amenajare
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: N. Liviu-D
Număr de telefon: 0741******
Adresă de e-mail: liviu****@****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Amenajarea spatiului verde, lasat in paragina
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Amenajare
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Bld. Camil Ressu, nr.40, Bl. C13
Bld. Camil Ressu, nr.38
In spatele Bisericii Dudesti Cioplea II
In dreptul statiei de tramvai "Voluntariolor", partea sudica a Bld. Camil Ressu
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
1/2 luna
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
2000eur
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locatarii blocurilor de la numerele 38, 40 si 42 , Biserica Dudesti Cioplea II,
blocurile vecine apropiate/limitrofe terenului si a trecatorilor (fiind o zona intens
circulata catre parcul IOR sau catre metrou Dristor).
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scopul: Igineziarea spatiului neamenajat;
In plus:
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-crearea unui spatiu curat de recreere;
-redarea zonei verzi locuitorilor;
-utilizarea adecvata a terenului neutilizat.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
In prezent terenul are pe suprafata acestuia mici gradini "intretinute" dupa
urechea fiecaruia, ingradite si fara a putea fi accesate de publicul larg; aici se
regasesc si arbusti si copaci netoaletati si zone in care cresc buruienile an de an.
Sunt afectati in mod direct locatarii din zona terenului si trecatorii, fiind un
bulevad foarte circulat.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Ca efect pozitiv direct va creste calitatea vietii si va crea o zona de recreere de
calitate.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Este necesar sa se intervina in prima faza pentru descongestionarea zonei de
gunoaie (resturi vegetale si garduri ruginite) si toaletarea copacilor si arbustilor
apoi se poate decide ce se face mai departe:
1. crearea unei zone doar cu gazon
2. crerea unei zone cu gazon+mobilier stradal si alei
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Pot fi contactat in orice aspect atat eu cat si Asociatia de proprietari Bl. C13
(subiect pus in discutie pe ordinea de zi in Adunarea Generala inca din anul
2017).
Momentan sunt implicat in intretinerea si amenajarea zonei in limitele
posibilitatilor proprii (am plantat gazon pe o zona mica, cca 10m patrati)
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