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                                                                                         PROIECT 

DECIZIE  Nr.1/16  

din   mai  2020 

 

"Cu privire la aprobarea proiectului investițional ” 

 

Având în vedere apelul anunțat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind solicitarea subvențiilor în avans cu scopul  îmbunătățirii 

nivelului de trai și de muncă în mediul rural, Regulamentul privind acordarea 

subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019),  avizul 

pozitiv al comisiei  de specialitate pe problemele  agricultură, urbanism și amenajarea 

teritoriului din    ___mai 2020 al Consiliului orăşenesc Teleneşti,  în baza art.14 (2) a 

Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă propunerea de proiect „Extindere sistemului de canalizare din 

orașul Telenești și satul Mihalașa” orientat spre îmbunătățirea nivelului de 

trai și de muncă a populației din teritoriul primăriei, pentru a fi înaintat la 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură ce corespunde  Măsurii nr 

1 – Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale și 

face parte din Prioritatea III. „Îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor 

de muncă în mediul rural” din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

2. Se asigură contribuţia comunităţii în mărime de cel puţin  20 % din suma 

totală al proiecului eligibil. 

3. Se împuternicește primarul orașului Telenești dl Vadim LELIC, pentru a 

depune cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de 

acordare a subvenției în avans și alte acte necesare. 

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a 

actelor locale. 
 

 

Preşedinte de şedinţă                                        

 

 

Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 

 

 

 



Nota informativă  
la proiectul de decizie  

“Cu privire la aprobarea proiectului investițional”  

 

Având în vedere apelul anunțat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind solicitarea subvențiilor în avans cu scopul 

 îmbunătățirii nivelului de trai și de muncă în mediul rural și „Regulamentul cu 

privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 

muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 18 octombrie 

2019.se propune de a aplica la  Măsura 1 – Îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii economice publice rurale care face parte din Prioritatea III. 

„Îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de muncă în mediul rural” din 

Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și mediului rural. Autoritatea responsabilă de implementarea 

Măsurii nr. 1 – Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice 

publice rurale este Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură care 

funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr.20/2019. Agenția are misiunea de a 

susține financiar producătorii agricoli și comunitățile locale în vederea 

dezvoltării sectorului agroindustrial și mediului rural prin gestionarea eficientă 

a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a 

altor fonduri destinate susținerii și dezvoltării mediului rural. Subvenția în 

avans se acordă și pentru : 

2) extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, 

epurarea apei şi canalizării, destinate obiectivelor publice de interes local:  

Reieșind din cele expuse se propune de a depune la AIPA proiectul 

“Extinderea ssistemului de canalizare din orașul Telenești și satul Mihalașa” și 

de a  asigura contribuția cu cel puțin 20 % din suma totală a proiectului eliibil.  

 

Primarul orașului Telenești                               Vadim LELIC 

 


