
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL SATESC COSTE$TI RAIONUL IALOVENI

MD-6813 s. Costegti , str. $tefan cel Mare 115, tel 12681 5l-236,51-238,51-366

DECIZlAnr.02-16

din 03 martie 2016

Cu privire la participarea satului Costegti

in cadrul Proiectului "Centrul Comunitar
pentu bitrinii din satul Costeqti "Speranfa"

in conformitate cu prevederile art.I4, alin.(l) din Legea nr.436-XIV din 28 decembrie 2006 cu privire

la Administrafia Publicd Local6, in scopul implement[rii Proiectului " Centrul Comunitar pentu b6trinii

din satul Costegti "speranta" desftgurat de Asociafia Obgteasc6 Alternativa in colaborare cu Primdria

Costegti, finanfat de FundaJia Est-Europeand, cu sursele Guvernului Suediei gi Ministerului Afacerilor

Externe ale Danemarcei/DANIDA, avind in vedere oportunitatea de finan{are oferit[ in domeniul

promovdrii drepturilor persoanelor vulnerabile, gi anume persoanele in etate, privind necesitatea utilizdrii

acestor oportunitdti,
CONSILIUL SATESC COSTE$TI

DECIDE:
1. Se acceptd participarea satului Costegti in perioada 03 rEenuARIE20l6-02 Notpr'mnrB 2016 iN

CALTTATE DE BENEFTCIRR, al Proiectului "Centrul Comunitar pentu bitrinii din satul Costegti

"Speranfa", in corespundere cu Acordul de Colaborare intre Primdria Costegti gi Asociafia Obgteasc[

Alternativa.

2. Administrafia Publicd Locald a satului Costegti se angajeazfl'-sd acorde consultantilor gi

coordonatorilor proiectului "Centrul Comunitar pentu bitrinii din satul Coste;ti "Speranfa" tot

sprijinul organizatoric ai logistic solicitat in procesul de implementare a activit[1ilor proiectului.

3. Primarul satului Costegti va delega pe dna Natalia Petrea, primar gi dl Tudor Moisei, viceprimar sd

. coordoneze toate activitdlile specifice proceselor aferente proiectului. in indeplinirea sarcinilor puse,

persoanele delegate cu responsabilitdli vor dispune de toate condiliile necesare de activitate.

4. Administra{ia Publicd Locald va asigura durabilitatea acfiunilor intreprinse in contextul proiectului.

5. Consiliul Local se angajeazl sd asigure discutarea gi aprobarea in termen rezonabil a tuturor deciziilor

aferente procesului de cooperare in cadrul Proiectului " Centrul Comunitar pentu bdtrinii din satul

Costegti "Speranfa" pind in Noiembrie2016.

6. Consiliul Local oferd spafiu in folosin(d pentru un termen de 3 ani in valoare de 165 m2, conform

scrisorii de garantie nr.17 din 15.01.2016 pentru reparaJia centrului gi durabilitatea proiectului.

7. Se aprobd acoperirea cheltuielilor pentru instalarea ferestrelor gi ugilor la incdperile centrului.

8. Executarea prezentei decizii este pusd in sarcina primarului satului Costegti, Natalia Petrea.
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