Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
Restaurarea terenului de basketball din curtea caselor din str.

Titlul Proiectului

Piala Unirei Principatelor L-3

0biectivul general al proiectului

Promovarea modului sanatos de viata in rindurile locatarilor din
aceste blocuri si a sectorului privat din adiacenta.

Crearea conditiilor pentru practicarea sportului in rindurile a cca

Obiective specifice ale proiectului

200 de tineri din blocurile adiacente
Propunerea unei alternative pentru petrecerea activa a timpului
pentru cca 2000 de persoane care locuiesc in blocurile din
adiacen!5
ASFALTAREA TERENULUI DESTI NAT TEREN

Activitdti

SrneVUteRER

R

3 eANCt INSTALATE

PE

U

LUI PENTRU BASKETBALL

TERITORIUL DESTINAT TtiRI:.NUl,.,

DE JOACA PENTRU BASKET

VOPSIREA $I AMENAJAREA TERITORIULUI ADIACENT TERENULUI PENTRU
BASKET

MASURI DE INFORMARE A LOCUIUTORILOR PRIVINO leSrA5URnReR
PROIECTULUI

ccn 2OOO LOCUITORI DIN BLOCURILE DE PE STR. PIATA UNIREI
PRINCIPATELON 1-3

Beneficiarii

1IULIE 201B

Durata proiectului
(data inceperii

Si

incheierii)

Suma totald a Proiectului

99280

Suma solicitatd de la Primdrie

99280

Contribulia benefi ciarului

-lO

IULIE 201B

Categoria proiectului [mic/mare)

L00 semnaturi

Descrierea detaliatd a proiectului
Rezumatul Proiectului

intr-un paragrafdescrieli scopul, activitdlile gi rezultatele aqteptate a acestui Proiect' Completa!i
aceasti secliune dupi ce vegi completa celelalte secfiuni ale prezentului formular.

Reabilitareaterenuluiaenaseasfaltaacestuiaca.euapermite

de vla[a
renovarea infrastructurii ograzii 9i va crea condilii pentru practicarea modului sAndtos
gi a practicirii sportului in special in rindurile tinerilor'

Relevan{a Proiectului

Descrieli ini!iativele relevante
care este cererea pentru acest proiect gi ce nevoi locale vor fi abordate?
nu subiectiv)'
ale altor actori. De ce este importantl implentarea Proiectului [obiectiv 9i
in vedere faptul cI lucrarr de repararc
Terenul menlionat se afla intr-o stare destul de deplorabilS avind
necesar de menfionat ca tot ce a frlst
pe acest teren nu au tbst de mai mult de 20 anicu toate acestea este
posibil de intreprins pentru intrefinerea 9i repararea curentS a terenului'
capitale de asfaltare a terenului si renovare a
Astfel pentru reabilitarea acestui teren este nevoie de lucrdri
infrastructurii adiacente terenului.

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

petrecerea active a timPului

locatarilor'
stare funcfionald gi popularizarea sportului in rindurile

9i

practicarea sPortu ril or in

0biectivele specifi ce ale proiectului
Descrieti obiectivele specifice [pagi necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
crearea condi;iilor pentru petrecerea timpului in mod activ.
asigurareauneialternative accesibile tineretuluifali de unele viciiatractive a societ5!ii (droguri, !igirt,
alcoolJ

crearea condiliilor pentru practicarea sportului.

Activitifile Proiectului
Prezentagi lista activitdlilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfSgurarii,
numdrul participanfilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrieli acliunile relevante care
au fost realizate de alti actori in acest domeniu. Asigurali-vd cd femei 9i birbafi, in egalS mdsurS vor fi

implicali gi vor beneficia din activitdlile proiectului,
Denumirea activitSlii

nr

locul desfdgurdrii

numirul

de

Metodologia

participanfi
1

2

Informarea
despre
proiectului

curtea caselor din
str. Piala Unirei
Principatelor 1--3

Planificarea lucrdrilor

DGLCA

locatarilor
realizarea

peste L00 locatari

Alegerea grupul il
de lucru.

Prin elaborare a
d (l
ca ietului
sarcini

J

Realizare lucrdrilor

curtea caselor din
str. Piala Unirei
Principatelor L-3

aA

Petrecerea unei comPetif ii
sportive

curtea caselor din
str. Pia!a Unirei
Principatelor 1--3

conform caietul ll
de sarcini

peste 100 locatari

Realizatori gru P
de in itiativa

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea

rezultatelor?
A-u

a n.'entio.

reparare curenta'
terenul in stare bund;i dupi necesitate asigurarea lucririlor de

Buget

Nr.

L.

2.

Nr unitdgi

Total

BO

86

220

420

6880
92400
99280

Denumirea

Cost per

lucrlri,

unitate

material etc.
borduri
Asfaltarea

total

de
Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului

Movila Pavel
Savciuc Victor

Telefon mobil
068262662
078003334

Comentarii

ini{iativi
Adresd de email
movilapavel@gmai l.com

Alte

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
Restaurarea terenului de basketball din curtea caselor din str.

Titlul Proiectului

Piala Unirei Principatelor 1-3
Promovarea modului sanatos de viata in rindurile locatarilor din

0biectivul general al proiectuluri

aceste blocuri si a sectorului privat din adiacenta.

Crearea conditiilor pentru practicarea sportului in rindurile a cc

Obiective specifice ale proiectului

200 de tineri din blocurile adiacente
Propunerea unei alternative pentru petrecerea activa a timpului
pentru cca 2000 de persoane care locuiesc in blocurile din
adiacenfd
AST.RLTNRER TERENULUI DESTI NAT TERENULU I PENTRU BASKETBALL

Activitafi

SrRelrutRREA A 3 BANCI INSTALATE

PE

TERIToRIUL DESTTNAT TERENUI-.1

DE JOACA PENTRU BASKET

VopSInCE $I AMENAIAREA TERITORIULIJI ADIACENT TERENULUI PENTRU
BASKET

MASURI DE INFORMARE A LOCUIUTORILOR PRIVIND DESFASURAREA
PROIECTULUI

ccA 2000 LoculroRl DIN BLOCURILE DE PE srR. PIATA Urutnat

PRrNCrpntsloR 1-3

Beneficiarii

lrur,rn 2018 -70luLIE 2018

Durata proiectului
(data fnceperii

;i incheierii)

a Proiectului

Suma

totali

Suma

solicitatl de la Primdrie

Co

ntributia

be

neficiarului

99280
99280

I

Categoria proiectului (mic/mareJ

Descrierea detaliatd a proiectului
Rezumatul Proiectului
Proiect' Completa;i
intr-un paragraf descrieli scopul, activitSlile gi rezultatele a;teptate a acestui
prezentului formular'
aceastS iectiune dupa ce vegi completa celelalte secliuni ale
a acestuia care va permite
Reabilitarea terenului de basket prin renovarea acoperirii de asfalt
modului sdnitos de via!5
renovarea infrastructurii ograzii gi *ra crea condilii pentru practicarea

giapracticiriisportuluiinspecialinrinduriletineri|or.

Relevanta Proiectului
Descriefi ini!iativele relevante

vor fi abordate?
Care este cererea pentru acest prrliect 9i ce nevoi locale
(obiectiv gi nu subiectiv).
Proiectului
ale altor actori. De ce este importantd implentarea

avind in vedere faptul ci rucrdri de reparart:
Terenur menlionat se afla intr-o stare destulde deplorabild
acestea este necesar de menlionat ca tot ce a iost
pe acest teren nu au fost de mai mult de 20 ani cu toate
a terenului'
posibil de intreprins pentru intrelinerea 9i repararea curentS
capitale de asfaltare a terenului si renovare a
Astfel pentru reabilitarea acestui teren este nevoie de lucrSri
infrastructurii adiacente terenului'

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

jtt"t. p"ttt-

t
petrecerea activ; a timpului 9i p racti ca rea s Po-.tu iilo

starefunclionaligipopularizareasportuluiinrindurilelocatarilor'

t

n

Obiectivele specifi ce ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice (par;i necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?
crearea condiliilor pentru petrecerea timpului in mod activ.
asigurarea unei alternative accesibile tineretului fali de unele vicii atractive a societifii [droguri,
alcool)
crearea condiliilor pentru practicarea sportului.

tigiri,

Activitifile Proiectului
activitililor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfSgurani,
metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrie!i acliunile relevante care
participanlilor,
numirul
au fost relalizate de alti actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi birbali, in egald misuri vor fi
implicafi gi vor beneficia din activlitilile proiectului.
prezentagi lista

nr
1

Denumirea activitdtii

locul desfdsuririi

Inf,ormarea
despre

curtea caselor din
str, Piala Unirei
Principatelor 1-3

locatarilor
realizarea

proiectului
2

Planificarea

lucririlor

numirul

de

Metodologia

participan!i
peste 100 locatari

Alegerea grupulur
de lucru

Prrn

lJ \J L\-,t-t

caietulu

elaborarc,r

i

d

sarcl nl
3

Realizare

lucririlor

curtea caselor din
str. Piala unirei
Principatelor 1-3

4

Petrecerea unei comPetif ii
sporuve

curtea caselor din
str. Piala Unirei
Principatelor L-3

conform caictulL
de sarcini

peste 100 locatari

Realizatori grupu
de initiativd

:r

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelOr?

de a mengine

pd necesitate asigurarea lucr

Buset

Nr

unitili

Total

Denumirea
lucrdri,
material etc.

Cost per

L.

borduri

BO

B6

6880

?

Asfaltarea

220

420

92400
99280

Nr.

unitate

total

Defele de contact ale rePrezentan

lor grupului {e

Telefon mobil
Movila Pavel
Savciuc Victor

Comentarlt

068262662
078003334

ifiativl
Adresd de email
movilapavel @gmail.com

Alte

