
REPUBLICA MOLDOVA

coNSlLlUL SATESC COSTE$TI RAIONUL IALOVENI

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

DECl7lAnr.06-23

din24 decembrie 2015

Cu privire la participarea satului Gostegti

in cadrul proiectului "Apd potabilS de calitate *
pentru locuitorii satului Costegti"
in conformitate cu prevederire arL.r4, arin.(i)din Legea nr.436-XrV din 2B decembrie 2006 cu privire la

administralia pubticd locald, in scopul implementdrii proiectului "Ap; potabilS de calitate pentru locuitorii

satului costes,ti,,, implementat de Asociatia obgteascS Alternativa in colaborare cu prrmdria costesti'

finantat de Fundatia Est-Europeand, cu sursele Guvernului suediei si Ministerul Afacerilor Externe ale

Danemarcei/DANIDA; avind in vedere oportunitatea de finantare oferitd in domeniul mobilizirii

.o'uni,".-u pentru dezvo|tare loca|d ,,Cetdtenii participd, comunitdti|e se dezvo|td,' privind necesitatea

utilizdrii acestor oPorlunitd{i,
coNSlLluL SATESC COSTE9TI

DECIDE:

1. se acceptd participarea satului costesti in perioada 01 februarie-31 octombrie 2016 in calitate de

beneficiar at proiectului "Apd potabili de calitate pentru locuitorii satului costesti", in corespundere

cu Acordul de colaborare intre prrmdria satului Costesti si Asociatia obsteascS Alternativa

z. ApL costesti se angajeazd sd acorde consultantilor gi coordonatorilor.proiectulur "Apd potabild de

calrtate pentru tocuitorii satului costesti" tot sprijinul organizatoric si lofistic solicitat in procesul de

implementare a activit6tilor proiectulut'

3. Primarul satului cOstegti va delega pe dl Tudor Moisei, viceprimar, si dl Nicolae cretu' responsabtl

de aprovizionarea cu api si coordoneze toate activitdtile specifice proceselor aferente proiectului in

indeprinirea sarciniror puse, persoaneror delegate cu responsabilititi li se vor oferi toate conditiile

nedesare Pentru activitate'

4. APL va asigura durabilitatea actiunilor intreprinse in contextul proiectului'

5 consiliul sdtesc se angajeazd sa asigure discutarea 9i aprobarea in termen

deciziilor aferente procesului de cooperare in cadrul proiectului "Apd potabild

locurtorii satului Costestr" pind in luna octombrie 2016

6. Executarea prezentei decizii este pusi in sarcina prlmarului satului Costegti' dnei

Sandrovschi Andrei

rezonabil a tutror

de calitate Pentru

Natalia Petrea.

Pavalachi Valentina


