RерuЬliса Моldоvа

Сопsiliul Мuпiсiраl Uпg hепi
Зб00, str. Na{ionali 7, mun. Ungheni, Republica

Moldov4 tel. (236) 2.24.З7, fax. (236) 2.31.8l, апtiсаmеrарrimагiа@gmаil.соm

DECIZIE пr.2/18
din 04.0б.202l

qi

Cu privire la соfiпап{аrеа Рrоiесtчlчi rrVаlоrifiсаrеа patrimoniului счltчrаl
iпсчrаjаrеа tчrismчlчi durabil рriп intermediul unei moqteniri соmчпе а {irmurilоr
Dчпirii са раrtе а чпчi trаsеч сulturаl" (асrопimчl proiectului rrliving DапчЬе
Limes" DTP3-1-359-2.2), рrесчm qi а costurilor neeligibile legate de proiect

Ачбпd in vedere prevedrerile Ghidului Aplicantului pentru Рrоgrаmul Transna{ional
О'Duпёrеа" (Interreg), Prioritatea 2,
Obiectiv Specific 2.2. incurajarea utilizlrii durabile а
patrimoniului qi resurselor naturale qi culturale;
Luбnd in considerare importan{a cooperёrii 9i schimbului de ехреriеп{й а municipiului
Ungheni cu parteneri Europeni cu privire la dezvoltarea qi impulsionarea turismului;
In scopul capacitбrii institulionale а municipiului Ungheni in domeniul cultural-turistic qi
а stabilirii unor rela{ii de parteneriat pentru dezvoltarea socio-economicй echilibrati qi durabilй а
regiunii;
In temeiul art. 14 (2) lit. h) al Legii пr. 43б-ХVI din 28.12.2006 privind administra{ia
publicй lосаlй, сu modificбrile qi completбrile ulerioare, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se арrоЬё

implementarea proiectului ,,Valorificarea patrimoniului cultural qi
incurajarea turismului durabil prin intermediul unei mogteniri соmuпе а {ёrmurilоr Dunбrii са
parte а unui traseu cultural" (асrопimul proiectului ,,Living Danube Limes" DTP3-1-359-2.2) iп
cadrul Programului Transna{ional DUNAREA.
2. Se арrоЬi contribulia in valoare de 10945,58 EURO (zece mii поuй sute patruzeci ýi
cinci еurо Ei cincizeci Ei opt eurocen{i), la rata de schimb oficiali а Bйncii Na{ionale а Moldovei
|а zila efectuйrii transferului, din contul mijloacelor taxelor locale, сееа се constituie l5% din
bugetul proiectului destinat Primёriei municipiului Ungheni.

3. Costurile neeligibile, precum qi alte costuri suplimentare саrе nu sunt cuprinse in
bugetul aprobat, dar чоr fi legate de implementare proiectului чоr fi suportate de Рrimйriа
Municipiului Ungheni.

4. Controlului

asupra executбrii prezentei decizii se рuпе
municipiului Ungheni, dlui Aloxandru AMBROS.
Pre;edintele gedin{ei

SecretaraI
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seama primarului
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GЛVRILIUС

