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PROIECT 

 

DECIZIE                  

01 iulie 2022                                                                                                    Nr. 04/03-XXVII   

 

 „Cu privire la aprobarea propunerii de proiect privind  

achiziționarea echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi” 

     

       În temeiul art. 14 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 18.10.2019 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural 

din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, avizul tuturor comisiilor 

consultative de specialitate activități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia  

 

DECIDE: 

1. Se permite participarea la proiectul investițional cu privire la achiziționarea echipamentului 

pentru întreținerea spațiilor verzi în valoare totală de 360 000 lei. 

2. Se acceptă alocarea a 20% din suma totală 360 000 lei a proiectului eligibil din soldul 

disponibil la 01.01.2022, în sumă totală de 63 666,67 lei. 

3. Se împuternicește primarul comunei dl Gheorghe Pîrciu de a depune cererea de proiect 

investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte 

necesare. 

4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă publică în termenii stabiliţi de legislație. 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative  de specialitate 

activități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia. 

 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia                                              Luminița TURLACOV 
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Nota informativă 

La proiectul de decizie nr. 04/03-XXVII din 01.07.2022 

 

„Cu privire la aprobarea propunerii de proiect privind 

achiziționarea echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi” 

 

     În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în 

mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, ne 

propunem să procurăm 2 echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi și anume: 

- Mașină de udat pe baza remorcii ASV-4 

- Utilaj de excavare telescopic HYDRAMET H 500T. 

Bugetul proiectului constituie 360 000 lei, dintre care cofințarea Primăriei este de 

20% ceia ce rezultă suma de 63 666,67 lei din costul total. 

Acest echipament va fi transmis Î.M Ciobalaccia-Servicii care va realiza 

activitățile de întreținerea a spațiilor.  

Din cauza condițiilor meteorologice (ploi abundente) spațiile verzi sunt 

deteriorate, astfel prin procurarea utilajului de excavare telescopic putem proteja- 

preveni inundațiile prin săparea tranșeelor în care  v-om încerca să direcționăm 

surplusul de apă în altă parte, iar celelat echipament va fi utilizat  pentru udarea 

aleelor, parcurilor,  etc. 

 
 

 

 

Primarul com.Ciobalaccia                                                       Gheorghe PÎRCIU 

 


