
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

U

Titlul Proiectului
rea unui scuar in sectorul Riscani

10; {cf3 ,

Obiectivul general al proiectului
Amenajarea scuarului de lAngI blocurile de locuit din str. Matei
Basarab, B; B/2; l0;70/3.

Obiective specifi ce ale proiectului
Aunrueyenee scuARULUr

INSTEI,RRn SURSELOR DE ILUMINAT

AMENAJAREA ZONELOR og ooIHruA iN ScUARUL RESPECTIV

AMENAJAREA LOCURILOR DE PARCARE

Activiti!i
1. SALugRIzaREA ScUARULUI

2 DEFRr$AREA ARBORTLoR gr ARBU$TTLoR uscATr gr A cRENGTLoR uscATE

3. eoucenel uNUr srMT DE sol pENTRU e ssr4ANe rRnsA

4 , pr,aNreRsA uNoR ARBoRT $r ARBU$Tr

5 eunrue;Rnne (nevenee) TRoTUARELoR ilrr rr{tsnrrul scuARULUt $r
SCHIMAREA BORDURILOR PE ALTELE NoI PE iNTREc PERIMETRUL AL

SCUARULUI

6. rxsrRr,eRne sANctLoR $r A co$uRrloR IENTRU AcUMULAREA

GUNOIULUI

7. tNsrel,eREA uNoR FELTNARE pE irurnrc pERTMETRU AL ScUARULUI
pENTU A FI ILUMINAT ir.r oRsr,s NocruRNE

B, evErueJenEA LOcURILOR DE PARcARE

Beneficiarii
LACATARTTT BLocuRuLoR DE Locurr DrN srR. Matei Basarab, B; B/2; !0;
70 /3; bd. Moscova. 74; 78. dar gl LACATARTTT BLocuRrLoR AMILAsATE
itt zorue nnspscrtvA.

Durata proiectului

(data inceperii Si incheierii)

01.05. 2018- 01,08.2018

Suma totald a Proiectului



Suma solicitatd de la Primirie 150000 lei

Contribulia benefi ciarului 10000lei I unde locatarii deja au amenajat o parte din locurile de

parcare gi un teren de joaci pentru copii)

Categoria proiectului [mare) Listele se anexeazd - 3 file ( colectate 100 de semndturi)

Descrierea detaliatd a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect, Completali
aceasti secfiune dupi ce veli completa celelalte secfiuni ale prezentului formular.

Locatarii blocurilor aldturate scuarului doresc ca scuarul dat si fie amenaiat ca zoni de odihni
iar in zilele caniculare si se poatd refugia la umbra arborilor din scuar. Odati cu Instalarea
felinarelor in scuar se va diminua situatei criminogene in teritoriul dat.
Deoarece in zoni locuiesc multe persoane care au nevoie in timpul liber si faci migcare gi spor
amplasarea unor aparate de fitness in scuar va fi un privilegiu pentru persoanele cdrora bugetele
familiare nu le permit si meargi la sdlile de fitness.



Relevan{a Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect $i ce nevoi locale vor fi abordate? Descriefi iniliativele relevante
ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului (obiectiv gi nu subiectiv).

Proiectul propus se incadreazi in domeniile prioritare stipulate in Strategia de amenajarea teritoriului

municipiului Chiginiu pentru perioada 2007 - 2025 gt itt PmNul, URsRl.ltsrtc cENEML AL MUNICIUULUI

CHISINAU

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Amenajarea zonelor de odihni pentru locuitorii municipiului Chigindu este un obiectiv al Primiriei
municipiului Chiginiu prin urmare 9i proiectul privind amenajarea scuarului de lAngi blocurile de

locuit din str. Matei Basarab,B;8/2; t0; L0/3; bd. Moscova.14; IB.. Face parte din acele misuri pentru a
indeplini obiectivele stabilite de Primdrie.

Obiectivele specifi ce ale proiectului

Descrieli obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?

AN,teNrelenne ScUARULUI

INSTALARE SURSELOR DE ILUMINAT

AMENAJAREA ZONELOR NT ONIHTAiN SCUARUL RESPECTIV

AMENATAREA LOCURILOR DE PARCARE



Activitifile Proiectului

Prezentafi lista activitililor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfdguririi,
numirul participanfilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrieli acliunile relevante care
au fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi birbali, in egald misurtr vor fi
implicali gi vor beneficia din activitdlile proiectului.

1. SALUBRIZAREA SCUARULUI

2 DEFRI$AREA ARBORILOR $I ARBU$TILOR USCATI $I A CREGILOR USCATE

3. ADUcEREA UNUI STMT DE SOL PENTRU A SEMA IARBA

4. PLANTAREA UNORARBORI $I ARBU$TI

5 Ruene;enrA IPAVAREA) TROTUARELoR iN INTERITUL SCUARULUI gr SCHIMAREA BORDURILoR PE ALTELE N0t PE

iruTnuc PERIMETRUL AL SCUARULUI

6. INSTALAREA BANCILOR $I A CO$URILOR PENTRU ACUMULAREA GUNOIULUI

7. INSTALAREA UNoR FELINARE PE INTREG PERIMETRU AL SCUARULUI PEU A FI ILUMINAT gI iN ONEI,E NOCTURNE

B, eueuEJEnEA LOCURILOR DE PARCARE

Durabilitatea Proiectului

* Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Investiliile efectuate de citre Primiri municipiului Chiginiu in amenajarea scuarului din str. Matei
Basarab, B; 10 vor fi pentru o perioadi mai indelungati deoarece dupi finalizarea lucririlor de

amenajare scuarul poate fi dat in gestiune I la menlinere ordinii sanitareJ ta iVCpt -19 gi la
Asocialiile de LoCatari ai blocurilor locative adiacente.
in viitor de acest scuar se va pute folosi multe generalii de locatari.



Buget

Nr Denumirea
Iucrdri,

material etc.

Cost per

unitate

Nr unitili Total Comentarii




