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Republica Moldova
Prirm[ria Municipiului Chigindu

BUGETAREA CIVILA
Proiect amenajare a teritoriului
blocului 8014, strada Albisoara

Chisin[u, 2018

I. Amenajarea
1. Amenaj arca

teritoriului blocului de locuit 8014, de pe strada AlbiEoara,

mun. Chigindu.
2. Amenaj area zonei de odind qi relaxare a locatarilor din bloc, cAt qi din
blocuri vecine, in spefr: familiilor cu copii mici, pensionarilor. Blocul se afld Ia
intersec{ia strdzilor cu tlransport intensiv. Copii n-au spaliu amenajat pentru joc qi
odihna.

3. Specificul proiectului constd in faptul cd lucrdrile ce vor fi efectuate pe
teritoriul unde s-a produs calamitatea naturald, adicd au fost distruse cca 90o/o din
copaci Ei tufiquri.
4. Pentru realizarea proiectului de amenajare a teritoriului blocului de locuit
este necesar:

4.1. de a include in
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

programul Primdriei (Bugetarea civilS) finanfarea

proiectului dat;
de a realiza proiectul tehnic in varianta de schi15, cu elaborarea
devizului de, cheltuieli a lucrdrilor planificate, cu costuri minime;
de defrigat rdddcinile copacilor gi tufiEurilor deteriorafi;
de a proiecta deversoruri la sol pentru ploi torenfiale;
de a real\zit lucrdri de restabilire a bordurelor, drumurilor in iurul
blocului;
de a realizatrasarea teritoriului pentru amplasarea:
- terenului amenajat pentru joaca copiilor;
- spaliu perntru complex sportiv, ca: bard fixd q.a. pentru maturi;
- pavelionul acoperit pentru odihna persoanelor in etate ;i celor cu
cdrucioare;

4.7.

pavelioane acoperite, cu mese pentru jocuri de masd (qah q.a.);
trotuare, rdzoare, bdnci pentru relaxare.
de a produce gi a instala gard metalic cu in6llime de 50 cm. cu distanla

intre piloni de sprijin de 2,5-3m.;
4.8. de a realizaplanul qi de a planta copaci Ei tufi;uri;
4.9. pe teritoriul in fala blocului de reorganizat parcarea actuali gi de a
delimita trotuarul pentru a mdri numirul locurilor de parcare;
4.10. pe teritoriul in fala blocului de instalat plase pentru uscarea hainelor Ei
lucrurilor spdlate.
4.11. de reparat trotuarele Ei benzile de pe teritoriul blocului.
-+
5. In proiectul dat sunt incluqi 7 locatari ai blocului 80/4 str. Albigoara in
calitate de reprezentanli din fiecare scard, pentru abordarea acliunilor cu
reprezentanlii J?rimdriei mun. ChiEindu.

fie rcalizate in trimestrele II qi III, anului 2018 (pAnd Ia 14
octombrie - Ziua oragului), cu condilia finanldrii cuvenite qi la timp a

6. Lucrdrile sd

proiectului.
7. Suma totald pentru finanlarea proiectului este de 100 mii lei. (una sutd mii
lei).
^+Intreaga suma rJe finanlare a proiectului o solicitdm de la Primdria mun.
8.
Chiqindu.
9. Participarea Clientului prin grupa de iniliativa imputernicitd,

in efectuarea
temei tehnice pentru documentalia tehnic6, efectuarea lucrdrilor de
antreprenori qi verificarea realizdrli lucrdrilor, primirea lucrdrilor in
conformitate cu deciziile tehnice. Finanfarea, verificarea qi utlbzarea

finanfelor este ratribuitd Primdriei.
10. Proiectul de armenajare a teritoriului blocului 80/4 str. AlbiEoara, mun.
Chiqindu este atribuit categoriei proiectelor mici.

[[.

Rezumatul
Blocul dat de locuit este cel mai mare din microraionul dat. Alt loc preconrzal
pentru odihna nu este.
Realizarea proiectului dat va permite:
- a organi:za odihna locatarilor;
- a mdri securitatea copiilor qi tinerilor al blocului pe teritoriul
adiacent, de la traficul transportului qi micEorarea crimelor in zond,
ce va aduce beneficii pentru sdndtatea copiilor, persoanelor in etate
Ei

eficacitSlii de lucru a persoanelor care lucreazl;

- Ei sd fim m6ndri de oragul nostru, de rezultatele muncii
colaborartorilor Primdriei mun. Chiqindu.

III.

Obiectivele sPecifice

Pentru realizareaproiectului este necesar de a identifica antreprenorul general
(cel mai probabil "Spalii Verzi"), care va efectua lucrdri, va conlucra cu
antreprenori speciali, va intocmi comenzi pentru producerea qi montarea articolelor

de complectare, va raporta Primdriei qi Beneficiarului (Clientului)

despre

efectuarea lucrdrilor.

ry.

Activiti{ile Proiectului

Descrierea detaliatd a proiectului este posibild dacd existd documentalia de
proiect Ei este stabilitd suma generalS a proiectului'

Pentru a intra in limita sumei de 100 mii lei sunt posibile unele coreclii
tehnice a proiectului, de alegere a antreprenorilor speciali, modificarea politicii de
pre! g.a. Sarcina principalS este de arealizaproiectul in limita sumei de 100 mii lei.

V.

Pentru a
urmitoarele:

-

Durabilitatea proiectului
asigurtr durabilitatea proiectului este necesar de linut cont

finanlare,aproiectului;
de a fornna un grup de persoane responsabile pentru control, inclusiv
operativ, asupra finanlbrii, efectudrii lucrdrilor (format din
reprezentanfi ai Primiriei, antreprenorului general, Clientului);
de elaborat,de coordonat gi de probat planul acliunilor, persoanele
responsa.bile, termenele de efectuare a lucrdrilor (inclusiv pe etape);
dupd ner:esitate de organizat tendere pentru incheierea contractelor

cu

-

antreprenori

Ei

achizilionarea materialelor, articolelor de

complectare;
dupd dare in exploatare a proiectului, intrelinerea operativd se va
pune pe seama locatarilor blocului, pe durata termenului normativ
de exploatare.

VI.

de

Semnlturile locatarilor blocului 80/4 pe str. Albiqoara

Telefon de contact (0-796-20-384)

- Dl. Milea Labliuc

se anexeazi.

