
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 
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_____________________________________________________________________________ 
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PROIECT 

 

DECIZIE                  

19 august 2022                                                                                                    Nr. 05/02-XXVII   

 

„Cu privire la aprobarea propunerii de proiect ,,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 aprobă proiectul investiţional ,,Reparația unui sector de drum de acces către depozitul 

de păstrare a cerealelor, parcul auto agricol și brutăria din s. Ciobalaccia, raionul 

Cantemir,,. 

2. Se asigură contribuţia de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului 

investiţional din mijloacele alocate de către C.A.P. ,,Ciobalaccia,, (se anexează scrisoarea de 

garanţie). 

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. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publicului şi se publică în Registrul actelor 

locale 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


Notă informativă 

 
la decizia nr. 05/02-XXVII din 19.08.2022 

„Cu privire la aprobarea propunerii de proiect ,,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.436/2006 privind administraţia publică locală.  

      

Se solicită aprobarea proiectul investiţional ,,Reparația unui sector de drum de acces către 

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

Ciobalaccia, raionul Cantemir,,. 

Se asigură contribuţia de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea 

proiectului investiţional din mijloacele alocate de către C.A.P. ,,Ciobalaccia,, (se 

anexează scrisoarea de garanţie). 

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. 

 

 

 

 

 

Primarul com.Ciobalaccia                                                       Gheorghe PÎRCIU 

 


