Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul proiectului
Obiectivul general al proiectului
Obiective specifice ale proiectului

lmbunatalirea aspectului estetic al
ogrizii de pe bd. Cuza Vodd t6lt;i L8l5
o Reorganizarea spaliului de
colectare a gunoiului
Largirea spafiuluide depozitare a
gunoiului cu scop de reamplasare a
tomberoanelor colectoa re, prin
urmare imbunatdfind aspectu
estetic al ogrdzii
t. Demolarea unui perete de ingrddire a
spaliului pentru depozitarea gunoiului
2. Extinderea spafiului respectiv cu 3
metr:iin interior
3. Tidirea peretelui de ingrddire a
spafiului pentru depozitarea gunoiului
4. Acoperirea spafiului de depozitare a
gunoilului cu pavaj
o Locuitorii CCL-92
o Locuitorii ACC 55/230
15 Se ptembrie 20t7-30 Septe mbrie 2OI7
I

ActivitS!i

Beneficiari

Durata proiectului (data inceperii gi data
incheierii)
Suma totale a proiectului
Suma solicitatd de la Primdrie
Contributia beneficia ru lu i
Categoria proiectu lui (mic/ma re)

lei
227O0lei

22

7OO

ministra rea procesu lu i
Mic

Ad

Descrierea detaliati a proiectului
Rezumatul Proiectului

Scopul Proiectului este imbunitdlirea aspectului estestic gi ergonomic al ogrdziiintre blocurile
caselor situate pe bd. Cuza -Vodd L6/1Si 18/5,

Activitdlile planificate pentru atingerea scopului menlionat mai sus sunt sumarizate dupd cum
urmeazd:

L

2.
3.
4.
5.

Demolarea unui perete de ingrddire a spaliului pentru depozitarea gunoiului
Extinderea spa{iului respectiv cu 3 metriin intertor
Tidirea peretelui de ingrSdire a spaliului pentru depozitarea gunoiului
Acoperirea spafiului de depozitare a gunoilului cu pavaj
Vopsirea peretelui ingraditor

De la acest proiect se agteapti imbundtdlirea aspectului estetic al ogrdziiintre blocurile caselor
situate pe bd. Cuza -Vodit L6/t gi 18/5, astfel ca vizitatorii care vin din direcfia drumului de pe bd

Cuza-Vodd

si

nu fie intimpinali de imaginea tomberoanelor amplasate haotic din lipsa de spaliu.

Din cauza amplasdrii tomberoanelor in doui rinduri (cele cu gunoi mixt in fa15 pi cele specializate in
spate), este compomisd deprinderea fragilS de sortare a gunoiului, astfel ci localnicii sunt nevoili
din cauza accesului limitat sd arunce gunoiulfSri sd i-a in considerare posibilitatea de sortare.
Colectarea gunoiului de cdtre serviciul de salubrizare este asociat de dificultiti din lipsa de spaliu
pentru manevre a camionului cu gabarite considerabile. Astfel, goferii camioanelor sunt nevoiti ca
facS manevre de intoarcere in razd scurtd gi prin aceasta sd deterioreze suprafala de asfalt.

Relevanla Proiectului
Din cauza amplasirii tomberoanelor in doui rinduri (cele cu gunoi mixt in fa16 gi cele specializate tn
spate), este compomisi deprinderea fragili desortare a gunoiului, astfelci localniciisunt nevoili
din cauza accesului limitat sd arunce gunoiulfirS sd i-a in considerare posibilitatea de sortare.

citre serviciul de salubrizare este asociat de dificultiti din lipsa de spaliu
pentru manevre a camionului cu gabarite considerabile. Astfel, goferii camioanelor sunt nevoitica
faci manevre de intoarcere in razi scurti si prin aceasta sd deterioreze suprafala de asfalt.

Colectarea gunoiului de

Obiectivul general al proiectului
Acest proiect ar permite promovarea sortdrii gunoiului pe tomberoane, prin facilitarea accesului
liber a locatarilor. Are ca scop fncluderea in ariei respective in tendinla generald a ora5ului spre
titlul de capitali modern.

Obiectivele specifice ale proiectului
ActivitSlile planificate pentru atingerea scopului menlionat mai sus sunt sumarizate dupd cum
urmeazS:

6. Demolarea unui perete de ingrddire a spaliului pentru depozitarea gunoiului
7. Extinderea spaliului respectiv cu 3 metri in interior
8. Zidirea peretelui de ingrSdire a spaliului pentru depozitarea gunoiului
9. Acoperirea spaliului de depozitare a gunoilului cu pavaj
10. Vopsirea peretelui insraditor

Buget
Nr.

t

2

Denumirea
lucrd ri,
material etc.

Cost per

Constructia
din fortan al
peretelui de
ingrddire a
spafiului de
stocare a
gunoiului.

500 lei per

Pavaj

150 lei per

Nr. unitdli

Total

10 mj

5000 lei

90m'

L3500 lei

2

900 lei

2

L400

4

900

unitate

m3

m2
3

Vopsea

450

lei/10litri
4

Ciment

5

Nisip

700 lei per
remorcd
400 lei per
remorca

Comentarii

