
Republica Моldоvа
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DECIZIE пr. 1/9
din 17.01.2020

Cu privire la со-fiпап{аrеа proiectului
,rParteneriat aпti-deq е ari р entra re giuп i r urale verzi/APRA"

рrесum qi а costurilor neeligibile sau altor соstчri legate de proiect

Ачбпd in vedere prevederile Ghidului Aplicantului pentru Programului Ореrа{iопаl
Comun "Bazinul Mбrii Negre 2014 - 2020", Obiectivul 2 Рrоmочаrеа coordonйrii protecliei
mediului qi reducerii comune а deqeurilor marine in Bazinul Мбrii Negre, Prioritatea 2.2
Promovarea acfiunilor comune de congtientizare pentru reducerea degeurilor iп rбuri gi marine;

Lu0nd in oonsiderare importan{a соореrйrii qi schimbului de ехреriеп{й а municipiului
Ungheni cu oraqul Tskaltubo, Georgia, oraýul Erevan, Armenia gi municipiul Gala{i, RomAnia
privind managementul deqeurilor;

In temeiul art. 14 alin. (1), lit. h) al Legii пr. 436-ХИ din 28.|2.2006, privind
administra(ia publicй localй, cu modificйrile 9i completёrile ulterioare, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se ассерtй implementarea, in municipiul Ungheni, а proiectului ,,Parteпeriat апli-
de;euri репtrа regiani rurale verzi/APRA", пr, de rеfеriпld al aplica|iei BSB l138,iп cadrul
Programului Opera|ioпal Соmuп "Ваziпul Mdrii Negre 2014 - 2020".

2. Se арrоЬй contribu{ia in valoare de ||.224,0 EURO (la cursul oficial al Bйncii
Nalionale а Moldovei la ziua efectuarii transferului, din contul mijloacelor acumulate de la
vбnzarea bunurilor imobile), сееа се constituie 8% din bugetul aoordat Primёriei municipiului
Ungheni in valoare de 140.300,0 EURO in proiectu| ,,Parteпeriat anti-de;euri репtru rеgiuпi
rurale чеrzi/ДРRА", пr. de referinld al aplica|iei BSB 1138, iп cadrul Programului
Opera|ional Соmuп "Воziпul Mdrii Negre 2014 - 2020'.

3. Costurile neeligibile рrесum qi alte costuri suplimentare саrе пu sunt cuprinse iп
bugetul aprobat, dar чоr fi legate de implementarea proiectului, vor fi suportate de Primбria
Municipiului Ungheni.

4. Controlul аsuрrа ехесutйrii
municipiului, dlui Alexandru Ambros.

prezentei decizii se рuпе iп seama primarului
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