
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 
   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 
 

PROIECT 

 

DECIZIE                  

19 august 2022                                                                                                    Nr. 05/01-XXVII   

 

,,Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia  

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 (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 modifică şi completează punctul nr. 2 din decizia nr. 04/03-XXVII din 01.07.2022 „Cu 

privire la aprobarea propunerii de proiect privind achiziționarea echipamentului pentru 

întreținerea spațiilor verzi” după cum urmează:  

1.1. Se acceptă alocarea a cel puţin 20% din costul eligibil al proiectului ,,Achiziționarea 

echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi,, din bugetul aparatului primăriei com. 

Ciobalaccia. 

2. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale şi se aduce la cunoştinţă publică în 

termenii stabiliţi de legislaţie 

3. 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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Notă informativă 

 
la decizia nr. 05/01-XXVII din 19.08.2022 

,,Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului comunal Ciobalaccia 

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 (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 

  Se propune de modifica şi completa punctul nr. 2 din decizia nr. 04/03-XXVII din 

01.07.2022 „Cu privire la aprobarea propunerii de proiect privind achiziționarea 

echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi” după cum urmează:  

1.  Se acceptă alocarea a cel puţin 20% din costul eligibil al proiectului 

,,Achiziționarea echipamentului pentru întreținerea spațiilor verzi,, din 

bugetul apartului primăriei com. Ciobalaccia. 

 
 

 

 

 

Primarul com.Ciobalaccia                                                       Gheorghe PÎRCIU 

 


