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DECIZIE nr.l / LB

din 28 martie 20L9 s. Grozegti

" Demersul administrafiei grldini{ei de copii " Decelug " cu

privire la alocarea surselor financiare in scopul

asigurtrrii investifiei comunittrfii in cadrul subproiectului

,,Lucriri civile la grldinifa de copii ,,Deceluq ,,

din s. Grozeqti, r-nul Nisporeni in cddrul Cererii de Grant la FISM

din sursele de asistenfa tehnictr qi financiartr acordati

de Guvernul Rom6niei pentru institu(iile preqcolare din R. Moldova. ,,

inbazalegii privind Administratia publicd local[ Nr. 436- XVI din 28.12.2006 , Art 14,

p.2, lit.( f ) qi ( n ), Legii finantelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, pct. ll6 din Anexa

la Hotlrirea Guvernului nr. 28 din 18.01.2019 privind implementarea Programului de cooperare pe

anul20l8 intre Guvernul RepubliciiMoldova EiGuvernul Romdniei , pct. l7 din Anexa nr. I la

Hotf,rirea Guvemului nr.94 din I L02.2019 - Lista instituliilor potenlial beneficiare de investilii,

selectate pentru proiectele de renovare gi/sau dotare a instituliilor de educalie timpurie , finind cont

deDecizia nr.1/17 din 28.03.2019 " Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect

,,Lucr6ri civile la grldinila de copii ,,DeceluE,, din s. Grozegti, r-nul Nisporeni in cadrul Cererii

de Grant la FISM din sursele de asisten{a tehnici gi financiarl acordat[ de Guvernul Romdniei

pentru instituliile pregcolare din R. Moldova,, gi Decizianr .l I 9 din 28.03.2019 " Cu privire la

repartizarea soldului disponibil la 01.01.2019 . " qi avizul comisiei pentru Economie gi Buget,

Consiliul local,

DECIDE:

l.Seaprobl alocarea surselor financiare inscopulasigurlrii investifieicomunitlfii in

subproiectul ,,Lucrflri civile la grldinifa de copii ,,Deceluq ,, din s. Grozeqti,

r-nul Nisporeni in cadrul Cererii de Grant la FISM, in mdrime de 15 % din suma

suportului financiar alocat din Bugetul de Stat al R. Moldova .
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2. Sursele financiare vor fi alocate din solduldisponibil la 01.01 .2019.

3. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemneazd contabilul- Eef Polina

Lefter gi qefa grddini(ei Coqle{ Eudochia

4.Controlul executlrii deciziei se atribuie primarului Crigmaru Silvia.

AU VOTAT : Pentru - I l, Contra-0, Ab[inuli -0

fciobanu 
vladislav

il@f Mitrofan Svettana

Pregedintele gedinfei

Contrasemnat :

Secretarul Consiliului


