REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFA|I VODA
CONSILTUL ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZIE nr.ll2
din 25 ianuarie 2021
Cu privire la aprobarea Proiectului investifional
qi solicitarea subvenfiei in avans
pentru anii
ReieEind din prevederile Strategiei de dezvoltare comunitard a oraqului $tefan Vodd
2020-2025, aprobatd. prin decizia consiliului ordgenesc nr. 3lI2 din t2.08.2020' unul dintre
obiectivele propuse spre implementare este asigurarea condiliilor pentru promovarea valorilor
culturale qi tradifiilor locale.
in conformitate cu Regulamentul privind acordarea subvenliilor pentru imbundtdlirea nivelului
pondul Nalional de Dezvoltare a Agriculturii qi Mediului
de trai ;i de munca in mediul rural din
Rural, aprobat prin Hot6rdrea Guvernului nr. 476 dn 18.10.2019, precun qi ordinului Ministerului
Agriculturii, Dizvoltdrii Regionale qi Mediului nr. 237 din 30.10.2020, "Cu privire la lansarea
up-.tntui III de depunere a dosarelor de solicitare a subvenliei in avans pentru imbunltdlirea

nivelului de trai ;i de muncd in mediul rural";
intemeiul art.9,art.l4alin.(2) lit.f),art.19a1in.(3), arl.20,art.22dinLegeaprivindadministralia
public[ locald nr.436-XM din28.12.2006 Consiliul origenesc $tefan VodI DECIDE:
l. A aproba proiectul investilional ,,Reparalia capilald a acoperlului casei de culturd din oraqul
$tefan Vod[".
2. A solicita subven{ia in avans de la Agenlia de Interven}ie qi Pldti pentru Agriculturd pentru
casei de culturd din oraqul $tefan Vodd".
proiectul
-Agaranta,,Reparalia capital[ a acoperi;ului
cofinanfarea de cdtre Consiliul or[qenesc $tefanVodd din mijloace proprii a cotei
3.
pa4i
i" mdrime de'2}o/o din valoarea proiectului eligibil, qi anume suma de 569 243 Lei 60 bani.
-Se
4. imputerniceqte primarul oraqului $tefan Vod6, Vladislav Cociu, sd depund cererea de Proiect
investllionalo cu dreptul de a semna contractul de acordare a subventiei in avans qi alte acte
necesare.

5.

6.
7.

Executareaprezerfiei decizii se pune in sarcina primarului oraqului $tefan Vod6, Vladislav
Cociu.
Prezentadecizie intrd in vigoare din momentul adoptirii.
Prezenta decizie se comunicd:
Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;
Agenliei de Intervenlie gi Pl61i pentru AgriculturS;
arhitectului-qef al raionului; specialistului primdriei in problemele de urbanism;
Primarului oraqului $tefan Vod6;
Pregedintele qedinfei
Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului oriqenesc

