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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)

Extinderea rețelei de transport public în Colonie

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)

Prin acest proiect sunt abordate trei probleme:
1. existența unei zone urbane marginalizate în jurul străzii Dacia, conform Atlasului Zonelor Urbane
Marginalizate realizat de Banca Mondială;
2. accesibilitatea scăzută la rețeaua de transport public. Cea mai apropiată stație de transport se află la
aproximativ 450 de metri de zona menționată.
3. existența unui număr ridicat de persoane vârstnice, cu necesități sporite de acces spre zona centrală
a Municipiului Petroșani.

Pentru a rezolva această problemă este necesară extinderea rețelei de transport în comun în zona
menționată mai sus. Aceasta se realizează prin înființarea unor stații suplimentare în puncte importante
din cartier. Pentru toate locațiile menționate, dar și celelalte stații de transport în comun din cartier, se
amplasează plăcuțe care menționează traseul și orarul de trecere a microbuzelor.
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Localizare proiect:
(prin adresă, hartă, zonare)

Proiectul este propus pentru implementare prin înființarea unor stații în următoarele locuri:
- intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu și Plopilor;
- fosta Grădiniță nr. 2, la intersecția străzilor Plopilor și Dacia;
- Strada Dacia - parcare;
- Strada Dacia - Jandrmerie;
- Casa Pensionarilor - intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Anton Pann.

Odată înființate aceste stații, se stabilește și noul traseu al microbuzelor, deviat față de cel actual de pe
strada Anton Pann.
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Beneficiari proiect:
(specificați cine beneficiază în urma implementării proiectului)

Beneficiază de acest proiect locuitorii Municipiului Petroșani domiciliați pe străzile Plopilor, Grivița Roșie,
Aradului, Micu Klein, Popa Radu Șapcă, Dacia și Tudor Vladimirescu.

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

4000 lei.

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

Propunere reconfigurare traseu:
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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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