
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL PETROŞANI
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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)

Refacere loc de joacă str. G. Enescu

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 vine ca urmare a unui demers întreprins de Asociația Colonia Veselă la începutul
anului 2018. Problema este nivelul ridicat de degradare a locului de joacă pentru copii aflat pe strada
George Enescu, în imediata proximitate a bisericii ortodoxe de lemn Izvorul Tămăduirii. Având în vedere
specificul lăcașului de cult, dar și existența unui singur loc de joacă în acea zonă, proiectul propune
refacerea amenajării prin realizarea următoarelor obiective:
- delimitarea profilului stradal de locul de joacă printr-un aliniament plantat de arbori maturi;
- montaj rulouri gazon pe întreaga suprafață;
- montaj instalații de joacă din materiale rezistente la șocuri mecanice și intemperii (excluzând plasticul);
- montaj locuri pentru șezut din materiale rezistente la șocuri mecanice și intemperii (bănci din beton
turnat, cu finisaj din lemn);
- refacere împrejmuire piatră râu și plasă biserică.
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Localizare proiect:
(prin adresă, hartă, zonare)

Proiectul este propus pentru implementare pe amplasamentul actualului loc de joacă pentru copii,
adiacent bisericii ortodoxe Izvorul Tămăduirii.

Beneficiari proiect:
(specificați cine beneficiază în urma implementării proiectului)

Beneficiază de acest proiect atât locuitorii Municipiului Petroșani de pe străzile G. Enescu, Oltului,
Nedeii, Gh, Șincai, Vasile Lupu sau Matei Basarab, cât și vizitatorii și utilizatorii bisericii ortodoxe din
proximitate.

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

30000 lei.
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Documente atașate:
(fotografii, schițe, planuri, alte documente suport relevante)

SItuație existent - propus:
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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 și contribuție fizică la montaj.

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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