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PROIECT 

 

DECIZIE                  

01 iulie 2022                                                                                                    Nr. 04/04-XXVII   

 

„Cu privire la permiterea inițierii procedurii de proiectare  

pentru reparația unui sector de drum de acces către depozitul de păstrare  

a cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din s. Ciobalaccia, raionul Cantemir”  

     

         În conformitate cu art. 22 alin (1), (3) și art 14 alin. (2)  lit. b), d), e), f), o) a Legii nr.436 – 

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, informația prezentată de primarul 

comunei Ciobalaccia, avizul comisiei consultative de specialitate activități economico-financiare, 

Consiliul Comunal Ciobalaccia  

      

D E C I D E: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de primarul comunei Ciobalaccia, dl Gheorghe 

Pîrciu (se anexează). 

2. Se permite primăriei comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir să inițieze procedura de  

proiectare pentru reparația unui sector de drum de acces către depozitul de păstrare a 

cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din s. Ciobalaccia, raionul Cantemir. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii este primarul comunei Ciobalaccia. 

4. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publicului şi Oficiului Teritorial Cahul al 

Cancelariei de Stat în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.   

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative 

de specialitate actvități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia. 

 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia                                              Luminița TURLACOV 

 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


Nota informativă 

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

 

„Cu privire la permiterea inițierii procedurii de proiectare pentru reparația unui 

sector de drum de acces către depozitul de păstrare a cerealelor, parcul auto 

agricol și brutăria din s. Ciobalaccia, raionul Cantemir” 

 

 

 Drumurile sunt un factor important pentru dezvoltarea ţării şi a regiunilor. 

Ele stimulează investiţiile, facilitează circulaţia oamenilor şi accesul la 

infrasturctura 2socială. Drumurile calitative contribuie la un nivel sporit al 

securităţii oamenilor şi asigură economii pentru sectorul public, agenţii economici 

și cetăţeni. Drumurile în comuna noastra sunt deteriorate, de aceia prin proiectul 

dat ne propunem să îmbunatațim condițiile de trai prin repararea unei  portiuni de 

drum cu distanța de 0,950 km, care asigură accesul către depozitul de păstrarea a 

cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din comuna Ciobalaccia, cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea infrastructurii de transport, a accesibilităţii călătorilor şi 

mărfurilor transportate.  

 Bugetul proiectului va constitui aproximativ 3000000 lei, dintre care 

cofinațarea primăriei va fi de 20% , ceia ce constituie suma de  600 000 lei. 

 

Se solicită permiterea primăriei comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir să 

inițieze procedura de  proiectare pentru reparația unui sector de drum de acces 

către depozitul de păstrare a cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din s. 

Ciobalaccia, raionul Cantemir. 

 

 

 

Primarul com.Ciobalaccia                                                       Gheorghe PÎRCIU 

 


