Formularul de cerere

proiectului pentru bugetul civil

Azilul pentru animalele abandonate "AOVA"

Titlul Proiectului

Obiectivul general al proiectului

a

inbundtSlirea calitdlii vielii animalelor azilului "AOVA"
Asigurarea ciinii gi pisrcite azilului cu asistenld veterinard
permanent6. Amenaj area teritoriului azilului..

Obiective specifice ale proiectului

ffinchee.eaunui contract cu medicul veterinar'

-

Instalarea unui bloc medical.

-

de
Procurarea medicamentelor, instrumentelor materialelor
pansament.

-

Construcliavolierelor.

Asociatia pentru protectia animalelor AOVA

Durata proiectului
(data inceperii qi incheierii)
Suma totald a Proiectului
Suma solicitatd de la Primdrie

Contributia benefi ciarului

Categoria proiectului (mic/mare)

AN. 01.01.201 8-3

1.

12.201 8

Descrierea detaliatii a proiectului
Rezumatul Proiectului
acestui Proiect.
ale prezentului formular.
Completali u.euitd s6cliune dup[ce veli completa celelalte secliuni
zareavicastrareaanimalelor,dezinsec!ia,dezinfec[ia,
a 10 voloere noi
animalelor pentru adoplie. Deiatizarea periodica a teritoroiului. construclia
preg[tirea 4lllrlrqrvrvr
PrgEr4llVO
inclusiv gi a unui teritoriu pentru joacd. Crearea unur
nou veniie in scopul supravegherii in timp de l0 zile
I
dupd tot felul de intervenJe
D
necesare pentru asigararea
nt, volierele prezente sunt din material care necesitd
voliere capitale,din motivul
noi periodic parvin este necesarde
menfinere gi reparalie permanentd. Iar in legdturd c aceiacd animale
a construi 10 voliere noi.

lntr-un paragraf descrieli scopul, activitdlile 9i rezultatele aqteptate

a

Relevanta Proiectului

fi abordate? Descrieli iniliativele
Care este cererea pentru acest proiect 9i ce nevoi locale vor
(obiectiv 9i nu subiectiv)'
relevante ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiectului
crearea premizelor pentru
crearea pentru animalele azilulu a unor condifii decente de intrefinere.
mici (in prioritate pensionarii,
adoplia lor in alte familii. Acordarea ajutorului persoanelor cu venituri
de companie - caini si pisici ce ar
persoane in ietate) in vederea sterelizdrii animalelor de animalelor
aparitiei de noi animale
permite finerea pariiald sub control inmultirea necontrolatS a lor, diminuazd
metode barbare'
fara stapan si prin urTnare a omorului lor la ecarisaj sau prin alte

Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul Pe termen lung al

ce ne va permite mai.ieficient sd rezolvdm

gdsirii familiilor adoptive 9i
problemele municipiuluiin vedereae salvarii animalelor aband-onate,
,,{rr^arao onqrilit a
reducereaapatitiei
LlJirii necontrolate a anim lelor prin urrnare va aduce la
nimalelor fdrd stdPin .

il;:;ffi;;;;i;i;.

Obiectivele specifi ce ale proiectului
ale proiectului?
Descrieti obiectivele specifice (pagi necesari pentru arealizascopul)

Alocarea surselor financiare solicitate;
incheerea contractelor cu organizaliile necesare;
Angaj area persoanelor ce vor realiza activitdtile descrise.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?
se va inbundtdli infrastructura aziluliq modul de intretinere a animalelor
lor'
prec'm gi in decursul perioa'clei contractului cu medicul veterinar (12 luni), starea sendtdtii

in urma mdsurelor intreprinse

Buget
Nr.

Denumirea lucrdri, material

Cost per

Nr.unit6li

etc.

unitate

(cantitatea)

I

Contract cu medicul veterinar

)

Contract de arendd a unui
vagon pentru med bloc

5000,00

Total
An. lei

Comentarii

60000

lei/lund
550,00

6600

lei/lund

Procurarea va
avea

loc de la

depozite
specializate

conform

indica{iilor
a
J.

Medicamente, material de
pansament gi instrumentariu
de prima necesitate.

40000

medicului

cu

care se

va

incheia

gi in
continuare va
contractul

avea
completarea

loc
Pe

mdsura epuizdrii
acestora.
4.
5.

6.

Stilpi metalici
Plasd 45x45urr,r D-2,5urvr

H-

1,8u L-l0rvI zincatd

flpoeoroxa oroxxeHHat D-

40,00

100

4000,00

770.00

25

19,250

15.00

100 kg

220llt
1550 yt

6t

r,320

2t

3,100

1,500

1.2rr,Iu

7,
8

9

Nisip cernut
Ciment M-400
Scule diverse,mdnuqe e.t.c

5650,00

p/u noi voliere

I bobind

10

Lucrul muncitorilor

200Uzi

Datele de contact ale reprezentan{ilor grupului de

Persoana

t

alternativi

12,400

Muncitorii vor
activa 3l zile

150000

TOTAL

Liderul grupului

2

Telefon mobil
Chigir Galina

lurcanuAurica

ini{iativl
Adresi de email

aurica444@gmail.com

Alte
067204797
067L554t6;
079205L96

