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14 marie 2018
Municipiu Chigindu

Anexa 1. Formularull de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului Amenajarea teritoriului din fafa blocului de locuit din str. Calea Iegilor,
nr. 6lll cu un sistem de evacuare a apelor pluviale.

Obiectivul general al
proiectului

Amenajarea teritoriului din fafa blocului de locuit din strada Calea

Iegilor, nr.6ll1 cu un sistem modern de evacuare a apelor pluviale.

Obiective specifice ale
proiectului

I . Sal''rarea subsolului blocului gi a relelelor din subsol

2. Pbslrarea fundatiei blocului de umezeala gi prelungirea perioadei de

exploatare.

3. Crearea unui confoft in deplasarea tuturor locatarilor prin scurgerea

rapida a apei pe timp de ploaie.

Activitdti Perioada total6 de implementare a tuturor activitagilor proiectului este

de 2 luni.
o Lansarea proiectului prin Elaborarea proiectului tehnic de amenajare

gi a Devizului de cheltuieli
o Sel:ctarea de citre Primaria mun. Chigindu a executantului lucrdrilor

de amenajare conform Proiectului tehnic elaborat

o Prirna adunare a locatarilor, unde se prezinta proiectul

o Demararea lucrdrilor propriu-zise de amenajare a teritoriului,
incl usiv aleea pietonal6

o A doua adunare a locatarilor (de monitorizare)
o Finisarea totald a lucririlor de amenajare
o A trreia adunare cu locatarii
. Darea in exploatare a lucr[rilor

Beneficiarii
l. Beneficiarii direcfi sunt toti locatarii blocului amplasat pe

straLda Calea Iegilor 6l l1 , care cuprinde 197 de apartamente 9i peste

400 de locatari. Locatarii nogtri cuprind diferite categorii de virsti 9i

sexe.

Beneficiarii indirecli sunt: toli vecinii care traverseaza curtea

blocului nostru, toli participanlii la trafic care sunt in trecere prin

curtea blocului, toli cumpdratorii de la Magazinul Alimentar qi

Covrigdria de alaturi, amplasate la parterul blocului.

2.



Duratzr proiectului este de 2 luni de la inceperea lucrdrilor
(inceputul lunii mai), cu condilia unor date meteo favorabil

de amr:najare exterioard, care vor dura I lun6, incepind din una lunle.

Durata proiectului
(data inceperii;i
fncheierti)

350 000 lei ( trei sute cincizeci de mii de lei)Suma totali a
Proiectului

292 000lei ( doud sute noudzeci gi doi de mii de lei)Suma solicitati de la
Primirie

58 000 lei ( cincizeci gi opt de mii de lei)Contribulia
beneficiarului

Proiect Mare
Se include numdrul de semndturi colectate

Categoria proiectului
(mic/mare)
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Descrierea detaliati a proiectului

Rezumatul Proiectului
intr-un paragrafdescrieli scopul, activitifile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect' Completati

aceastd secfiune dupi ce veli completa celelalte secfiuni ale prezentului formular.

Locatarii blocului din sectorul Sculeanca, strada Calea legilor, nr 6111, au decis sd

parlicipe la un proiect mare din bugetul civil gi sd ceard implementarea acestuia, inclusiv

tu o contribulii proprie a asocialiei. Scopul proiectului este - amenajarea teritoriului din

fata blocului cu un iirt.r nnodern de evacuare a apelor pluviale. Suprafala terenului spre

amenajare constituie aproxirmativ 750 de m2.
perioaia total6 de implementare a tuturor activitAlilor proiectului este de 2 luni. Este

planificat ca proiectul s6 demareze la inceputul lunii Mai 9i sd fie dat in exploatare la

inceputul lunii Iulie. in a.celag timp vor fi planificate adundrile cu locatarii qi cei

responsabili de executarea lucririlor de amenjare.

Locatarii vor fi anunlali in prealabil despre lucririle, care urmeaz| a fi executate ;i
disconfortul creat pe durata executarii lucririlor. Lucrlrile vor fi monitorizate permanent

prin persoanele reiponsabille din partea asocialiei gi a celor ce vor executa lucrdrile de

amenajare.
Sistemul - drumul gi alee,a pietonalb vor fi construite intr-un mod care va permite

scurgerea rapidi a apelor gii evitarea acumuldrii lor ceea ce va determina starea bund 9i o

duraia lungd de exploatare a drumului din curtea blocului'
Astfel aminajind teritoriul din fala blocului cu un sistem corect de evacuare a apelor

pluviale, uo1. fi inl6turate t6ate impedimentele, disconfortul 9i problemele locatarilor 9i ai

agentilor comerciali, depenrJenli de acest teritoriu.

Relevanla Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele

relevante ale altor actori. De cseste importanti implementarea Proiectului (obiectiv 9i tlu

subiectivJ.

Locatarii blocului din sectorul Sculeanca, strada Calea Iegilor, nr 6111, au decis si participe la

un proiect mare din bugetul civil gi sd ceari implementarea acestuia, inclusiv cu o oontribulie

proprie a asocialiei. in-proiect se cere amenajarea teritoriului din fala blocului cu un sistem

moderndeevacuareaapel.orpIuviale.SuprafalaterenuIuiSpreamenajareconstituie
aproximativ 750 de m2.

Iniliativa asociafiei de a participa la acest priect a fost creatd din stricta necesitate a locatarilor

blocului din strada Caiea teditor 6ll1, unde locuiesc peste 400 de locatari. Aceqtia se

confrunta, de fiecare datd du;ld orice ploaie de scutti durat6, cu o serie de dificultali de

deplasare prin fala blocului. Iar cind sunt zile cu ploi, de lungd durat6, apar problgme grave

"ui 
," astup6 fintinile pentru canalizare, se inundd grav subsolul, toatd suprafala drumului din

fata blocului - aproximativ 600 m2 se transformd intr-un bazin de apaccu o addncirne de pdna



la 15 cm. Blocul de locuit esrte unicul de la strada principali. Amplasarea lui este mai
complicati, cdci este perpendicular pe pantele de scurgere ce vin de la deal dinspre sectorul

Buiucani gi respectiv drept in fhla apelor pluviale ce se scurg din deal. Blocul nostru , fiind
construit demult, deci sistema fintinilor este invechiti gi ea necesita reutilare, dupi toate

analizele executate de pregedintr: gi experli.
Astfel amenajind teritoriul din fbla blocului cu un sistem corect de evacuare a apelor pluviale,
vor fi inldturate toate impedimentele, disconfortul gi problemele locatarilor gi ai agenfilor

comerciali, dependenli de acest teritoriu.

Este foarte important de implimentat acest proiect cdt de curind posibil, cdci pot urma

consecinfe grave in deteriorarera funda{iei acestui bloc cu gase scdri gi 197 de apartamente.

Nemaivorbind de daunele morale;i fizice, care sunt create de fiecare datd locatarilor blocului

dupa orice ploaie de citeva ore.

Problema aparut[ in fala blocuLlui nostru este elucidata foarte clar intr-un material ilustrativ
(poze,video), care este atagat acestui proiect pe supord USB. Sunt surprinse momente de

inundajie gravd a drumului din lala blocului gi a blocirii traficului total, cit pentru pietoni, atit

pentru vehicule. Apar imagini unde gasili persoane ce muncesc la desfundarea fint[nilor de

canalzare;i imagini cu subsolul casei inundat.

Locatarii blocului sunt foarte urrili spre a imbundtili lucrurile gi a face traiul mai bun' Putem

enumera lucrdrile deja efectuate in curte:
1. Parcarea in 2015
2. Cea mai curate ogradd din sectorul Sculeanca in 2016

Obiectivul general al proiectultti
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Amenajarea teritoriului din
evacuare a apelor pluviale gi

al blocului $i celor sase scdri.

f'a1a blocului din strada Calea Ieqilor, nr.6ll1: cu sistem de

redarea unui aspect decorativ-cosmetic mai fresh ;i mai modern

Obiectivele specifice ale proiiectului
Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru a realiza scopulJ ale proiectului?

L Salvarea subsolului blocului nostru gi a relelelor din el de problemele create in urma

ptoilor cu inundalii, gi consecinlele grave, lisate de acestea (umezeald, mucegai, miros

nepldcut etc).

Pdstrarea fundatiei blocului de umezeald gi prelungirea perioadei de exploatare la maxim.

Blocul nostru este unul fil?r,e, cu qase sciri, unde locuiesc peste 400 de locatari'

Crearea unui confort in deplasarea tuturor locatarilor din 197 de apartamente: mame cu

c6rucioare, copii de gradinil;6, elevi de Ecoala, batrini, proprietari de maqini care parcheazd

vehiculele la din fata blocului nostru.

2.

3.



l4 manie 2018

Activitilile Proiectului

Prezentali lista activit5lilor cu deltalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul
desfrgurdrii, numirul participanfiilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descriefi
acfiunile relevante care au fost realizate de algi actori in acest domeniu. Asigurali-vi ci femei gi

bdrbali, in egali misuri vor fi implicali gi vor beneficia din activitdlile proiectului.

Perioada totala de implementare a tuturor actividtilor proiectului este de 2 luni. Este

planificat ca proiectul sd demareze la inceputul lunii Mai gi sI fie dat in exploatare la
inceputul lunii Iulie.

1. Lansarea proiectului prin Elaborarea proiectului tehnic de amenajare gi a

Devizului de cheltuieli de catre departamentele responsabile a primiriei mun.

Chiginau;
2. Selectarea de citre F'rimiria mun. ChiSinau a executantului lucrdrilor de

amenajare conform Proiectului tehnic elaborat gi a devizului de cheltuieli;
3. Prima adunarea generald a locatarilor, unde se prezinti proiectul, durata gi

modalit[1ile de implimentare a acestuia. La adunare vor fi invitali prin anun!

prealabil to{i locatarii lllocului gi un reprezentant al executorului de lucrdri. La

adunare se vor discutar modalitEfile de colaborare intre asocialie gi executorii
lucrarilor de amenajare a teritoriului. intru a evita conflictele ulterioare ;i
disconfortul, probabil, ce va apdrea pe parcurs, se vor schila idei in scris, din

ambele pdrli gi se vor dezbate la adunare. Se va stabili perioada desfagurarii

celorlalte doud aduniri cu locatarii gi care ar fi agteptirile acestora peste doud

sdptdmini;
Demararea lucrdrilor propriu-zise de amenajare a teritoriului;
A doua adunare a locatarilor (de monitorizare) va avea loc peste doui sdptimini
de la demararea lucrdrilor propriu-zise de amenajare a teritoriului. La adunare se

vor dezbate ideile;i viziunile locatarilor gi executantului despre calitatea

lucrarilor. Se va fine cont de doleanlele ulterioare privind lucrarile executorului.
Finisarea totali a lucrdrilor de amenajare;
A treia adunare cu locatarii va avea loc dupd finisarea totald a lucrdrilor, dar

inaninte de darea in exploatare a lucririlor de amenajare. Se va analiza calitatea

lucr[rilor la moment. DupE caz, Se vor efectua ajustarile necesare, con:form

garan{ilor stabilite in contractul pirlilor implicate in proiect;

Darea in exploatare a lucrarilor efectuate.

4.

5.

6.

7.

8.

Locatarii vor fi anunfali in prealabil despre lucrdrile, care urmeazd a fi executate 9i

discomfortul creat pe durata executlrii lucrdrilor.

Lucrdrile vor fi monitorizat(3 peffnanent prin persoanele responsabile din partea

asociatiei si a celor ce vor executa lucrdrile de am
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Durabilitatea Proiectului
Cum va roiectul durabilitatea rezultatelor?

Proiectul de amenajare a teritoriului din fala blocului nostru cu un sistem de evacua

apelor pluviale este planificat c,a un proiect cu rezultat de lungd durat6. Ca material
ft utilizatd piatra pentru pavaj ;i agternerea ei manuall cu balast.

Sistemul - drumul gi aleea pietonalS vor fi construite intr-un mod care va permite

scurgerea rapidd a apelor gi evitarea acumullrii lor ceea ce va determina starea bu

duratd lungd de exploatare a drumului din curtea blocului.

Cu ajutorul persoanelor responsabile de la asociafia loctarilor nogtri vor fi monitori
toate etapele de lucru in procesul amenajdrii teritoriului.

Va fi frcutd o dare de seamd in formb scrisd gi cu autorizarea persoanelor de deci

responsabili de executarea lucrdrilor Ei de dareain expluatare a sistemului de evacu

apelor. Tot aici se vor include ;;i termeniii de expluatare, gi garanfiile lucrdrilor
efectuate.

$lo
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Buget

Calculul este Ihcut in lei
Nr. Denumirea lucriri, material etc. Cost per

unitate
Nr unitili Total c )mentaril

I Lucrlri de demontare
I Decaparea mecanizata a

imbric[mintei din beton asf;rltic
7 5,10 75.000 m3 5632,20 Fi rd salariu

2 Sdpiturd mecanicd cu excavatorul
de 0,40-0,70mc, cu motor cu

ardere internd gi comanda
hidraulicd, in pdmint cu urneditate
naturald, descdrcare in autovehicule
teren cates.ll (incdrcare asfalt)

630, I 9 0,750
100m3

472,64 Fi rd salariu

a
J Transportarea pamintului cu

autobasculantd de 5 t la distanfa de

20 km

79,50 190,000 t l4 310,00 Fi rd salariu

Total lucrdri de demontare 20 414.84 F rd salariu

II Lucriri de amenaiare
4 Strat de agregate naturale cilindrate,

avind funcfia de rezistenfa, liltrant6,
izolatoare, aerisire antigerliva gi

anticapilard, cu agternere manuald

cu blast

436,26 75,000 m3 32 719,73 F ird salariu

5 Pavaje executatee din pl[ci rJe

trotuare din beton prefabricarte ( gr.

6cm), adezate pe un strat dirr

amestec uscat de ciment gi nisiP, in
proporfie de I :6, rostuit cu amestec

uscat de ciment gi nisip, grorsimea

stratului de 5cm

123,100 750,000
m2

92 329,50 Fu rd salariu

6 Borduri de piatrd pentru trotuare,

cudimensiunile de 30x25 cn'l, pe

fundatie de beton 35xl5cm

142,19 100,000 m l4 219,30 F [rE salariu

1 Borduri mici, prefabricate din beton

cu secliunea de l0xl5 cm, Pentru
incadrareaa spaliilor verzi,
trotuarelor, aleelor, etc., amplasate
pe o fundatie de beton de lCfx20cm

93,64 260,000 m 24 346,92 F irri salariu

Total lucrlri de amena.iare 163 615,45 F rI salariu



Total lucriri
flri salariu

184 030.29 Fi "I salariu

Alte cheltuiel i (transport,
depozitare, cheltuieli de regie,
TVA, altele)

107 969.71 FA 6 salariu

Total deviz
Firi salariu

292 000.00

Datele de contact ale reprezentanlilor grupului de inifiativi

Liderulgrupului

Persoand alternativd

Telefon mobil Adresd de email Alte

Administrator

Veaceslav furcan

0 794 34 688 A.C.C.

str. Cal

nr.6lt

Mun.C

rr. 85

n Iesilor

Liqindu

Contabil Valentina Teut 0 69t 28 953 Cod Fi

I 0036(

cal

)127653

Agent comercial - vecin

Alexandru Popa

0672 97 779




