Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
REPARATIA SI SUPRAVEGHEREA DRUMURILOR
CONSTITUIE CONFORTUL, LINISTEA SI SIGURANTA
ADULTILOR SI COPIILOR. PIETONILOR SI SOFERILOR...

Titlul Proiectului

Repararea si amenajarea drumului mentionat in proiect, va permite

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifi ce ale proiectul ui

Activitdli

utilizarea in siguranta si in conditii normale a drumului spre UTM,
Gradinitele I39,156,liceul M. Eminescu, liceul P.Movila... atit a
locatarilor din blocurile locative C-Voda 1313,1315, 131B...,
studentilor si profesorilor UTM, cit si altor locuitori din blocurile
invecinate (adulti, copii, mame cu carucioare, invalizi, studenti), va
inlaturat un pericol al durabilitatii blocului locativ C-Voda 13/3.

I.
2.
3.

PLANIFICAREA REABILITARII SI AMENAJARII DRUMULUI

I

IDENTIFICAREA PROBLEMEI

2

CONSUITANNA PERSOANELOR COMPETENTE IN VEDEREA
SOLUTIONARI] PROBLEMEI

3,
4.
5.
6,

EFECTUAREA UNUI DEVIZ DE CHELTUIELI

fi

EFECTUAREA UNUI DEVIZ DE CHELTUIELI
ELABORAREA I.JNUI MECANIZM DE SUPRAVEGHERE A
IMPLIMENTARII PROIECTULUI SI ASIGURARI I DURABILITATII

INTOCMIREAPROIECTULUI
SUPRAVEGHEREA IMPLIMENTARII PROIECTULUI

ASIGURAREA DURABILITATII PROIECTULUI.

l.

PARINTII(INCLUSIV CU CARUCIORE CU COPII,INVALIZI) SI
COPII DIN BLOCURILE LOCATIVE C-VODA 1313,1315,1318...,
PRECUM SI CELORLALTE DIN PREJMA CARE FOLOSESC CALEA
DE ACCES, SPRE CASA, GRADINITELE 139, ..., LtcEUL M.
EMINESCU. SECTORUL DE POLITIE.

2.
3.

PROTBSONN SI STUDENTII

Beneficiarii

UTM DIN BLOCURILE 9 SI 10.

posESoRII DE MIJLoACE DE TRANSPORT, BICICLETE...
SERVUCTNE PUBLICE: AMBULANTA, POLITIE, POMPIERI,

SALUBzuTATE...
PROIECTUL VA FI IMPLIMENTAT IN DOUA ETAPE:

Durata proiectului

(data inceperii

;i

tncheierii)

I.

ASTCUNEREA CU SUPRAVEGIIERE VIDEO A PORTIUNI DE DRUM
CE URMEAZA A FI REPARAT.

2.

REPARAREA DRIIMULI-JI

Suma totald a Proiectului

185047.24

Suma solicitatd de la Primdrie

93024

Contributia benefi ciarului

92023.24

Categori a proiectul ui (m iclNIARE)

215

Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului
intr-un paragraf descrieli scopul, activitdlile girezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali aceastd
secfiune dupd ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular.
Repararea drumului va usura deplasarea pietonilor din blocurile locative C-Voda 1313,l3l5r 13/8...' cit
'
si altor locuitori din invecinate (adulti, copii, mame cu carucioare, invalizi, studenti) spre Gradinita 139'
gradinita 156, Liceul M. Eminescu, liceul P.Movila, studentilor si profesorilor UTM spre Blocurile nr. 9,
10 UTII{. Va fi inlaturat un pericol al durabilitatii blocului C-Voda 13/3, deoarece deja exista precedent
cind apele pluviale s-au adunat si au inundat subsolul. Va permite utilizarea normala a caii de acces spre
blocurile locative C-Voda 1313,1315,13/8..., autoturismelor, autospecialelor, biciclistilor, mamelor cu
carucioare invalizi in scaune cu rotile...

Relevanfa Proiectului

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

Prin acest proiect va

fi solutionata problema: Calitatea proasta a drumurilor

si trotuarelor.

Acest proiect este important deoarece vine sa usureze accesul mamelor cu caruciore, copii mici, invalizi din

blocurile C-Voda L3/3,1.3/5, t3/8..., care este dificil din cauza drumului avariat. Tin sa mentionez ca doar in
blocurile enumerate mai sus locuiasc cca 200 familii tinere, multe cu copii mici, un invalid in carucior, care
intilnesc dificultati la deplasare pe drum avariat atit ca pieton cit si ca ciclist, In afara de locatarii blocurilor
mentionate, de aceasta cale de acces se folosesc multe persoane in drum spre gradinitele din preajma, scoli,
Comisariatul de Politie... Alt grup tinta sint studentii si profesorii UTM, din blocurile 9, 10. Prin realizarea
proiectului se va solutiona problema acumularii apelor pluviale in fata blocului C-Voda L3/3, din cauza
drumuluiavariat cu groti adinci si denivelari, care periodic inundeaza subsolurile cladirii, Si desigur va facilita
accesul

a

utoturismelor,

a

utospecialelor, biciclistilor...

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

l.
2.

Reoararea drumului de acces de la str. C-Voda pina la intrarea in cuftea blocurilor locative C-Voda
1313, 13l5,l3l8... care va permite deplasarea normala a copiilor, adultilor cu caruciore, invalizilor,
biciclistilor, conducatorilor unitatilor de transport pe aceasta portiune de drum.
Va solutiona problema acumularii si inundarii cu apa pluviala a subsolurilor blocului locativ C-Voda
13/3. Din cauza drumului avariat, apa se acumuleaza in gropi, denivelari si se scurge spre fundatia
blocului, inundind subsolul. Daca drumul va fi firperat, vor lipsi gropile si denivelarile, apa se va
scurge spre fintinele de scurgere a apelor pluviale si problema se va solutiona.
Drumul deja a fost iluminat, iar prin prezentul proiect il vom asigura si cu supraveghere video(din
contul locatarilor ACC 55/356 si ACC 551475).In consecinta, vom avea un drum cu adevarat de nivel
eurooean !!!

Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieli obiectivele s.pecifice (pagi necesari pentru arealiza scopul) ale proiectului?
1.
Identificarea problemei. Aceasta problema a fost ridicata in cadrul Adunarii Generale Anuale a ACC
551356 in anul 2016 si 2017.Mamele cu copii mici, caruciore, biciclistii, le este dificil sa se deplaseze
pe drum avartat, posesorii de autoturisme au probleme la suspensiile autoturismelor...De asemenea a
parvenit plingerea proprietarilor subsolurilor, privind inundarea incaperilor, care l-ea adus pagube
materiale si care poate afecta durabilitatea blocului
2. Intocmirea proiectului. Proiectul include:
video. La aceasta etapa din contul ACC 55/356 si ACC 55/565 se
a)
' Asigurarea cu supraveghere
uu ipli-.nta sistemul de supraveghere video in perioada august-octombrie 2017, care va asigura
securitatea persoanelor si bunurilor din preajma blocurilor C-Voda 1313,13l5,l3l8, implimentarea
calitativa a prezentului proiect, prevenirea si identificarea persoanelor care vor deteriora drumul,
accesl bunuiile... Devizul de cheltuieli a fost estimat inbaza unei oferte din partea ,,Militax" SRL
in valoare de 5085$. La data de 31.07.I7 conform cursului valutar al BNM, in lei aceasta ar
insemna g2023.241ei, iar costul definitiv fa fi calculat impreuna de comun cu agentul care va fi
contractat pentru executarea lucrarilor. La moment are loc colectarea ofertelor pentru
implimentarea sistemului de su

b) Reabilitarea drumului. Aceasta etapa va firealizatainbaza prezentului proiect de catre
subdiviziunile Primariei, din contul bugetului oferit pentru bugetarea civila in valoare de
aproximativ 93024 lei. La aceasta etapa persoanele care inainleaza proiectul vor supraveghea
executarea calitativa a lucrarilor. Devizul estimativ de cheltuieli afost realizat" cu implicarea
specialistilor in domeniu, si anume: Garbuz T. De la compania SA ,,Edilitate".
c) Asigurarea durabilitatii proiectului. Cu ajutorul camerelor de luat vederi vom supraveghea
inclusiv portiunea de drum si identificate persoanele care vor desfasura anumite actiuni ce
deterioreaza asfaltul, nu-l reabiliteaza in termen...

Activitlfile Proiectului
Prezenta{i lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluz6nd locul desfb;urdrii, numdrul
participanfilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descriefi ac{iunile relevante care au fost realizate
de alli actori in acest domeniu. Asigurafi-vd cd femei gi bdrbafi, in egald mdsurd vor fi implicali gi vor

beneficia din activitdlile proiectului.
Aceasta porliune de drum, in anul 2014 era dezastruasa. Pe parcursul anilor 2015-2017, au fost efectuate
reparatii din contul persoanelor ftzice-locatari ai blocurilor adiacente. S-a apelat la Lumteh si s-a rezolvar
problema iluminatului public. Insa locatarii nu mai pot suporta asemenea cheltuieli si asteapta ca organele
abilitate sa repare drumul. Luind cunostinta cu aceasta ideie de bugetare am facut o adunare cu locatarii
blocurilor C-Voda 1313, 1315, 1318, am constatat problema prioritara-starea deplorabila a drumului si
asigurarea cu supraveghere video a perimetrului acestor blocuri. Si pentru solutionarea acestor probleme in
complx, am decis comasarea lor si solutionarea definitiva a problemei cu acest drum, siguranta si comoditatea
in utilizare. In cadrul Adunarii Generale Anuale a ACC 551356 s-a luat decizia ca pina la finele lunii
Octombrie 2017, sa fie implimentat sistemul de supraveghere video. La moment sintem la etapa colectarii
ofertelor, etapacare va dura pina pe l5.08.l7.Pina pe data de 10.09.17 vor fi efectuate dezbateri publice cu
implicarea ofertantilor si locatarilor si identificat cistigatorul. Termenul limita de executare a lucrailor va fi
31.10.17. Concomitent, am apelat la specialistii de la SA ,,Edilitate" sa ne faca un deviz de cheltuieli pentru
ameliorarea drumului. Devizul e anexat. In ceea ce tine de termenii executarii lucrarilor, sintem nerabdatori
sa fie realizate, dar totodata tinem cont de perioada optima de executare a lucrarilor, care depinde de datele
meteo si disponibilitatea structurilor care vor realiza proiectul si speram sa se respecte termenii planului de
Bugetare Civila.
In urma implimentarii acestui proiect, vor beneficia in egala masura femei si barbati, fiindca locatarii sint
familii depline(barbat si femeie). Grupul tinta cel mai afectat sint mamele cu copii mici, cu carucioare, carora
fe este dificil sa se deplaseze pe jos pe un asemenea drum avariat. De asemenea avem locatari invalizi,
inclusiv unul cu nevoi speciale, care nu se deplaseaza de sine statator, ci doar intr-un carucior special
amenajat, care de asemenea intimina dificultati in miscare. Blocurile C-Voda 1313, 1315,13/8... au fos.
construite incepind cu 2012 de catre AMIC, pentru familiile tinere de profesori ai UTM, fapt ce a facut ca in
aceste case sa fie preponderent familii tinere( cca S0%). Acest drum este folosit intens, deoarece este amplsat
pe calea spre gradinitele si liceele din preajma, Comisariatul de politie, UTM, stadionul Zimbru...Pe

dificil si mersul pe bicicleta, cu autoturismul, autospecialele.
Cu toate ca sintem amplasati in apropierea Comisariatului de Politie, au multe cazuri de furt de roti a
masinilor, copaci decorativi, flori..., au fost avariate mijloace de transport, iar faptuitorul a parasit locul
faptei. De-a lungul drumului au fost efectuate lucrari subterane, asfaltul a fost deteriorat si nimeni pina in
prezent nu l-a reabilitat. Nu s-a aflat cine a executat lucrarile si de ce nu a reabilitat drumul. Prin instalarea
sistemului de supraveghere speram sa prevenim sau sa descoperim persoanele vinovate si in consecinta sa
asemenea drum avariat este

asiguram durabil itatea proi ectul ui, linistea si bunastarea locatarilor.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

t.

2.
a
J.

4

Supravegherea executarii lucrarilor. Noi, persoanele care a m inaintat acest proiect sintem si
presedinti ai ACC-urilor si vom supraveghea fizic, dar si prin intermediul camerelor de luat vederi,
executarea calitativa a lucrarilor.
Prin intermediul camerelor de luat vederi vom supraveghea cine va efectua lucrari ce ar deteriora
asfaltul si vom avea probe pentru atragerea la raspundere si reabilitarea drumului.
Vom apela la organele competente pentru solutionarea problemelor ce ar pune in pericol
durabi litatea proiectul ui (apa- canal, lumteh... )
Sistemul de supraveghere video va fi deservit din contul ACC 551356 si ACC 55/475

Buget

Nr.

Denumirea lucrdri, material etc.
Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota

Cost per

Nr

unitate

unit6li

1066.00/

0.06

236,50

m3

Total

Comentarii

63.96114.19

Cifrele indicate prin
bara semnifica:prima-

zero, preparat cu centrala de

valoarea pe unitate de

betonare si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C

masura a materialului,

15112

dupa bara-inclusiv
salariu pentru aplicarea

(Bc 1slB 200)

materialului
2

Strat de egalizare din beton

I 185,15/

asfaltic mascat fara utilizarea
distribuitorului de mixture
asfaltice

29,75

5.00

t

5925,77114
8,77

Cifrele indicate prin
bara semnifica: primainclusiv valoarea pe
unitate de masura a

materialului, dupa barasalariu pentru aplicarea
materialului
3

Repararea suprafetel or degradate

r7 5.041

300

52513,2616

la imbracaminti de beton asfaltic
mascat cu aggregate marunte
executate la cald, in grosime de
5.0 cm cu asternere manuala

23.13

m2

939.24

Cifrele indicate prin
bara semnifica: primainclusiv valoarea pe
unitate de masura a
materialului, dupa barasalariu pentru aplicarea

materialului

4

Fondul social si asigurarea
sociala

27.5%

5

Transportul material elor
Cheltuieli resie

7%
14.5 %

3414
9261

Beneficiu de deviz

6%

4388

8

TVA

20%

9

Total suma solicitata spre

6

I

1

953

5505

93024

bugetare

l0

Camera luat vederi IPC-

100

2

200

Pretul pentru material si

lucrari indicate in acest
rind si cele de maijos
este indicat in Dolari
SUA si va fi calculate in
lei la ziua achitarii
conform cursului de
schimb al BNM

HFW4421BP-A53.6mm

1l

Camen Iuat vederi IPCHDW1320SP2.8mm

106.25

4

425

12

Camera luat vederi IPC-

106.25

t0

1062.50

490

I

490

HFW1320SP3,6mm

l3
4
5

6

t7

Registrator video DH-

NVR4416-4K
HARD-DISC
SWITCH TL-SG1OO5D
SWITCH TP-SG1OO8PE
CUTIE DE DISTRIBUTIE

223.75

223.7s

31,25

2

62.s0

225.25

2

450.50

J

t6

48

l00xt00
18

l9
20
21

22
ZJ

24

DULAP P/U SERVER LKwMB-6406
CONECTOR RJ-45
CABLU LK-CAT.5E-UTP/CU

CABLU-CANAL I6MM
UNITATI DE FIXARE
COST LUCRARI
TOTAL COST
SUPRAVEGHERE VIDEO

87.50

87.5
1.13

40

45

0.35

1220

427

0.20

1220

240

1.25

85

106.25
1017

Conform cursului
5085$:
92023.24l,ei Dolarului SUA stabilitv
de BNM la data de
3 1.07. 1 7-l$:1 8.097 lei.
acest deviz in lei
constituie 92023 .24 lei.
Costul implimentarii

supravegherii video este
orientativ.nu este
difinitiv, si poate
scadea, in dependenta
de oferta cea mai
avantajoasa care va fi
contractata doar dupa
dezbateri publice ce vor
include locatarii
blocurilor locative CVoda l3l3, l3l5, 13/8 si
ofertantilor.
25

Cost total proiect

185047.24

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de ini{iativfl

Liderul grupului
Persoana alternativd
Persoana alternativd

Telefon mobil

Adresd de email

069067999

servicemdit @gmail.com

06088888 I

Sergiu88

069403385

888

@gmail.com

Alte
Gradinaru Vasile
Cretu Sergiu
Muravschi Constantin

