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FORMULAR
PENTRU DEPUNERE PROIECT ÎN CADRUL PROCESULUI

DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ

Titlu proiect:
(Alegeți un titlu concis și care să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului)

Traversări sigure

Domeniu:
(Bifați din următoarele categorii:)

1. Infrastructură stradală   

2. Amenajare de spaţii verzi şi locuri de joacă □
3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei □
4. Amenajare spaţii publice □
5. Cultură/Sport/Tineret □
6. Social □
7. Sănătate □
8. Turism □
9. Educație □

10. Digitalizare □
11. Smart City □

Descriere proiect: maxim 5000 de caractere
(formularea detaliată a problemei; specificarea nevoilor identificate; descrierea beneficiilor obţinute prin
implementarea proiectului)

Proiectul prezentat se adresează uneia dintre cel mai importante probleme ale Municipiului Petroșani:
decesele pe str. 1 Decembrie 1918 și DN 66. Ambele din cauza traversării unor artere cu câte 2 benzi
per sens. Pentru a rezolva această problemă, un prim pas pozitiv a fost realizat prin iluminatul și
marcajul corespunzător al trecerilor de pietoni în care au fost înregistrate cele mai violente evenimente.

Totuși, exemple internaționale ne arată că există și mijloace mai ample pentru a rezolva această
problemă: traversările sigure. Traversările devin sigure doar atunci când este amplificată la maxim
siguranța pietonilor. Aceasta se realizează prin:
- îngustarea benzilor de circulație la 3,00 metri în dreptul intersecției, permițând montajul unui refugiu
intermediar pentru odihnă și asigurare, în axul drumului. refugiul are o lățime de cel puțin 1,00 m și este
dotat cu sisteme de semnalizare și bolarzi metalici;
- extinderea trotuarului pe banda cea mai apropiată de trotuar (oricum utilizată pentru parcare,
nicidecum pentru trafic);
- interzicerea parcărilor pe o distanță de 25 m de la intersecție prin montajul de bolarzi metalici.
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Prin adaptarea traversărilor la acest principii se asigură protecția maximă pe care o poate avea un
pieton în traversarea străzilor cu 4 benzi.

Localizare proiect:
(prin adresă, hartă, zonare)

Fiecare trecere poate fi amenajată în acest sens. Proiectul propune amenajarea unei singure traversări,
buna practică putând fi multiplicată în toate locațiile unde este necesar, după înregistrarea rezultatelor
pozitive.

Locații fezabile:
1. Dărănești - Bosnea:

2. Pasarelă CFR:
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3. Judecătorie:

4. În fața Școlii I.G. Duca:

http://www.primariapetrosani.ro


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL PETROŞANI
JUDEŢUL HUNEDOARA

Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod postal 332019, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,
     e-mail: primarie@primariapetrosani.ro                       WEB: www.primariapetrosani.ro

5. Parc Carol Schreter:

6. Stație CFR Lunca Jiului:

Cele prezentate mai sus reprezintă pozițiile unde necesitatea este stringentă, fiind determinată de
existența unor obiective sociale în proximitate, fluxul ridicat de pietoni sau vizibilitatea scăzută.
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Beneficiari proiect:
(specificați cine beneficiază în urma implementării proiectului)

Beneficiază de acest proiect atât locuitorii Municipiului Petroșani, cât și locuitorii altor localități care
traversează pietonal străzile de importanță majoră ale acestuia.

Buget estimat:
(se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA)

Pentru fiecare traversare:
8500 lei

Documente atașate:
(fotografii, schițe, planuri, alte documente suport relevante)

Principii (cf. Street Design Guide, cel mai amplu document de profil, la nivel mondial):

1. montaj refugiu intermediar:
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2. îngustare profil stradal:

Implicare în proiect:
(se va detalia modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare,
sponsorizare)

Implicarea se va realiza prin voluntariat, asigurând proiectarea necesară în vederea implementării
proiectului.

Persoană de contact:

Nume: Mihai-Ionuț Danciu

Adresă: str. Maleia, nr. 31, Petroșani, Hunedoara

Număr de telefon: 0754683112

Email: mihaiidanciu@yahoo.com

Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință despre toate informațiile prezentate în Capitolul
XIII. Precizări juridice din Regulamentul privind modul de desfășurare a procesului de bugetare
participativă.
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