Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul proiectului

Obiectivul general al proiectului

lmbunatalirea aspectului estetic al curtii
commune ale blocurilor de pe bd. Cuza

o

Repararea drumului cu crearea
locurilor de parcare.
Repararea drumului principal de
aces cdtre 3 curli ale blocurilor
adiacente.Crearea locurilor de
parcare comune pe o porliune a

Obiective specifice ale proiectului

Activitd!i

vodi t6lL;a tsls

drumului neamenajatS.
1. Reorganizarea spatiilor de parcare

2. Crearea gazonului
3. Acoperirea spaliului destinat pentru
parcare si a drumului principal cu
pavaj
Beneficiari

Durata proiectului (data inceperii gi data
incheierii)
Suma totald a proiectului
Suma solicitati de la Primdrie
Contribulia beneficiarului
Categoria proiectu lui ( mic/ma re)

o
r
o

Locuitorii CCL-92
Locuitorii ACC 55/230
lndirect-Locuitorii blocurilor
bd.Cuza Voda t6/2, bd. Dacia 30/1
L8 Septembrie20LT- 06 octombrie 20!7
145400 lei
145400 lei
Ad m lnistra rea procesu lu i
Mare

Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului

Scopul Proiectului este imbunStSlirea aspectului estestic ai ergonomic al ogrizii intre blocurile
caselor situate pe bd. Cuza - Vodi 16/1 gi 18/5.

ActivitSlile planificate pentru atingerea scopului menfionat mai sus sunt sumarizate dupd cum
urmeazS:
L. Reorganizarea locului de parcare
2. improstatarea gazonului
3. Acoperirea cu pavaj a une portiuni de drum
4. Sadirea tufelor de Tuie

imbunitSlirea aspectului estetic al ogrizii intre blocurile caselor
pe
Vodd
16/1
situate
bd. Cuza Si 18/5, astfel ca vizitatorii care vin din direclia drumului de pe bd
Cuza-Vodd sd nu strice automobilele si sa aiba acces la spatii suplimentare de parcare frumos
De la acest proiect se agteapti

amenajate.

Relevanfa Proiectului
Menlinerea proiectului de Reabilitarea curtilor blocurilor de locuinti 5i amenajarea locurilor de
parcare promovata de primaria mun. Chiginiu care a fost sistata in anul 2015

Obiectivul general al proiectului
Acest proiect ar.permite descarcarea curtilor din fata blocului cu masini redirectionindu-le in
partea laterala a blocului dind posibilitatea parcarii pentru max L6 masini (vezi Anexa 1). Are ca
6 a orasului spre titlul de capitalS modern.
includerea in ariei respective in tendinla

Obiectivele specifice ale proiectului
ActivitSlile planificate pentru atingerea scopului menlionat maisus suntsumarizate dupd cum
urmeazd:
L. Reorganizarea locului de parcare
2. improstatarea gazonului
3. Acoperirea cu pavaj a une portiuni de drum

Buget
Denumirea
lucrdri, material
etc.

Cost per

I

Bordura
buc/1m

2

Pavaj

Nr.

Nr. unitdti

Total

65 lei buc.

140 buc

9100 lei

150 lei per

7SOm'

Comentarii

unitate

112500 lei

m'
3

Nisip

4

Ciment

5

Tuie

400 lei per
remorca
700 lei per
remorca
400 pe

20

8000 lei

2

1400 lei

16

6400 lei

bucatd
6

Cheltuieli
neprevazute*

8000 lei

Anexe:
1. Planul schematic al amenajarii locurilor de parcare gi fotografii cu situalia actuald
2. Lista cu semnituri al locatarilor

\
r.!

X

Ir

\

I
I

rl

