
Formular Propunere de Proiect

Social

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):
Montare Detectoare de Gaz pentru Protejarea Vietii locuitorilor Sectorului 3

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

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:
12 luni

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

Pe piata libera pretul unui detector cu electrovalva este aprox. 400 lei.
Rezulta aproximativ 500 detectoare montate.

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii Sectorului 3

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
In  primul  rand,  existenta unui  Detector  de Gaz cu Electrovalva ne asigura ca in
cazul unei scurgeri  de gaze porneste o alarma in locuinta si  alimentarea cu gaz
este oprita automat. Astfel, viata noastra este protejata si la fel si a vecinilor.
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Persoană de contact
Nume și Prenume: E Cornel
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: ********nel@******.com



Scopul proiectului este oferirea posibilitatii montarii DETECTOARELOR DE GAZ CU
ELECTROVALVA pentru siguranta locuitorilor.

Proiectul se adreseaza atat celor care locuiesc la bloc cat si celor care locuiesc la
curte.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
In Sectorul 3 sunt zeci de mii de locuinte dintre care un procent foarte mic sunt
dotate cu detectoare de gaze.
Conform  Ordinului  ANRE  nr.5/2009,  toti  proprietarii  de  locuinte  in  care  exista
consumatori  de  gaze  (aragazuri,  centrale)  trebuie  sa  monteze  in  incaperile
respective detectoare de gaz (cu mici  exceptii,  de exemplu incaperi  cu geamuri
simple, NU termopan), daca locuinta este construita dupa 2009. 

De  asemenea,  montarea  detectoarelor  este  obligatorie  si  in  alte  situatii
identificate  de  furnizorul  de  gaze.  (au  fost  nenumarate  cazuri  in  care  blocuri
intregi au fost deconectate de la retea pentru ca in urma unei scurgeri  de gaze
furnizorul  a decis ca va relua furnizarea gazelor numai dupa montarea de toata
lumea a detectoarelor).

Totusi, chiar daca n-ar fi obligatoriu, este evident ca un detector de gaz ne poate
salva viata noastra si a familiei noastre.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Protejarea  vietii  locuitorilor  Sectorului  3  prin  evitarea  unor  potentiale  nenorociri
generate de acumulari de gaze naturale sau monoxid de carbon.

Proiectul  poate  fi  implementat  si  multianual,  pentru  a  da  posibilitatea  cat  mai
multor locuitori de a-si monta detector de gaz.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Crearea cadrului de depunere a cererilor de catre persoane fizice sau Asociatii de
Proprietari (Online).
Identificarea modalitatilor de contractare a serviciilor. (ex: licitatii)
Atribuirea si urmarirea contractelor.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Doresc sa fiu informat/consultat privind implementarea proiectului.
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Social-040118-230413-Eftimie-Cornel-CI.pdf

