6.MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN CARTIERELE MIHAI VITEAZU I SI MIHAI VITEAZU II
DIN MUNICIPIUL CAREI
Finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere”, Domeniu de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”
Valoarea proiectului 600.000 Euro.
Durata de implementare a proiectului 18 luni, perioada 2011-2013.
Obiectivul general al proiectului este : modernizarea spaţiilor publice urbane, aferente zonei de acţiune şi pricipalelor aglomerări
urbane ale oraşului.
Obiective specifice :
1.Modernizarea trotuarelor şi străzilor din cariererele de locuit Mihai Viteazu I şi Mihai Viteazu II din municipiul Carei
2. Creşterea gradului de confort a populaţiei ce străbate zona prin intervenţii privind transportul şi mobilitatea populaţiei prin
reducerea cu 20 % a timpului de călătorie în zonă şi crearea facilităţilor pentru persoanele cu handicap.
Situaţia existentă, care ilustrează şi problemele identificate de cetăţeni ,administraţie şi alţi intervievaţi subliniază lipsa parcărilor
amenajate - maşinile având parcări improvizate direct pe pământ, iar în condiţii de ploaie noroiul este purtat pe partea carosabilă . A
fost sesizată şi starea precară a căilor de acces în şi din aceste cartiere spre centrul oraşului, unde sunt propuse acţiuni complementare
de dezvoltare.
Astfel, activităţile propuse presupun repararea covorului asfaltic la căile de acces în şi din aceste cartiere , pavarea trotuarelor cu
pavaj din dale de beton, precum şi modernizarea parcărilor prin transformarea lor în
parcări ecologice . În acest sens premisele
creşterii calităţii vieţii vor fi îndeplinite prin asigurarea unor condiţii decente de trai , de acces la infrastructuri sociale ,economice şi
culturale, dar nu şi în ultimul rând de condiţii de trafic decent .
Se vor reabilita (asfalta) străzile din interiorul cartierelor
Suprafaţa reabilitată : aprox 20 000 mp
Pentru reabilitarea trotuarelor se va monta pavaj din dale de beton.
Suprafaţa modernizată : aprox 17 000 mp
Se vor realiza un număr de 65 parcări ecologice

