
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):
Semnalizare pe verticala locuri de parcare de resedinta

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

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:
9 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
200000 lei

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii  Sectorului  3  care  au  primit  sau  care  vor  primi  spre  utilizare  un  loc  de
parcare de resedinta 

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
In  regulamentul  pentru  atribuirea  locurilor  de  parcare  de  resedinta,  la  art.  3  se
specifica  ca  acestea  vor  fi  atribuite  numai  dupa  amenajarea,  semnalizarea
verticala si orizontala si numerotarea acestora de catre administratorul parcarii.
Propun confectionarea unor  placute de parcare personalizate pentru Sectorul  3,
unitare,  pentru  toate  locurile  de  parcare  de  resedinta  din  Sectorul  3  care  sa
contina adresa locului de parcare, precum si numarul acestuia, urmand ca ele sa
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Persoană de contact
Nume și Prenume: VSG
Număr de telefon: ******
Adresă de e-mail: ******



poata  fi  personalizate  cu  numarul  de  inmatriculare  al  autoturismului.  Aceasta
initiativa  vine  in  sprijinul  demersului  Primariei  de  a  transparentiza  atribuirea  si
inchirierea locurilor de parcare din Sectorul 3.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
In prezent cele mai multe din locurile de parcare de resedinta nu sunt marcate pe
verticala  si  orizontala,  acest  fapt  punand  in  imposibilitate  politia  locala  cand
trebuie sa aplice o sanctiune. Nu poti sanctiona pe cineva pentru ca a parcat pe
un loc de resedinta cat timp acesta nu este marcat corespunzator. 

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Transparentizarea situatiei actuale a locurilor de parcare, gestionarea mai buna a
situatiei  din  teren  a  locurilor  de  parcare,  raportarea  mai  usoara  a  diverselor
evenimente legate de acestea.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Alegere  cea  mai  buna  oferta  de  placute  de  parcare  sub  raportul
pret/calitate/cantitate
Distribuirea placutelor de parcare catre cetateni pt a fi personalizate cu nr auto si
montate in locurile de parcare.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Voluntariat implementare proiect
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Infrastructura-040118-150411-CI-Vlad-Severin.pdf

