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D E C IT,IE
mun. Cahul

Nr. O2l1$V

Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul

in cad rul proiectului,Ilezvoltarea Ei pnlmovarea turismului
verde in sectorul Ilunirean al Bazinului Mirii Negre

{Rrionul C*hulo Republicc Moldova; Raionul Reni,

Ucraina; Jude{ul Gala{i, RomAnia"

tn temeiul g|rt. 43 alin. (1) lit. s) Ei lit. t), alin. (2), art. 46 din Legea nr. 4

administratia publici local[" Legii nr. 397ftA03 privind finanlele publice

Inifiative sociale (IDIS),,Viitorul" tu. 1412020 din 03.02.2020, avizul comisier

specialitate economie, reforme, buge! finante qi relalii transfrontaliere, Consiliul
DECII}E:

qi obiectivelor specificate in proiect,

3. Consiliul Raional Cahul, in Cafitate de partener, va asigura partea de cofinanfare

de rl/o,ceea ce constifuie 13842,40 euro, in tei MDL confOrm cursului B6ncii

Moldovei la datarealudiitransferului, din valoarea totali a proiectului de 173

Comit-etului Comun cle Monitorizarc al Programului Operafional Comnn Bazintrl i Nege

2A14-2020 m. 464 din23.09.2019, avind in vedere scrisoarea Institutului pentru Itare gi

ive de

I Cahul

1, Se acceptfl pariiciparea consiliului Raional cahul in cadrul tarea ;i
p.ootou"."" turiimului verde in sectorul Dunirean al Bazinului Md i Negre

Galati,

privind
Deciziei

manme
ionaie a
00 euro,

ul ;1

ffu anul

gramului

(naionut Cahul, Repubtica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; J
ilom6nia)"n perioada de implementare a proiectului fiind de 30 luni.

Z. Se ia act, c[ Institutul pentru Dezvoltare qi Iniliative Sociale (IDIS) ,,Viitoruf', calitate

de aplicant principal al proiectului, va transfera Consiliului Raional Cahul suma de

159187,60 euro, in lei MDL conform cursului Bfincii Nafionale a i la data

realiz1nitransferului, sub formS de grant oferit prin Instrumentul European de ecin[tate.

Programul Operalional Comun Bazinul Mnrii Negre 2014'2024, pentru scopului

asunrindu-qi responsabilitatea pentru cheltuielile legate de rcalizarea

obiectivelor specidcate in proiect, sursele financiare urmdnd a fi planificate

zazl.
4. prezenta rjecizie va fi comuni,;ati Secretariatului Teluric Comun at

Operalional Comun Bazinul Mlrii Negre 2014'2020'

5. Cbntrolul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina Preqedintel

Cahul gi a Comisiei consultaiive de specialitate economie, reforme, buget, fi

Valeriu VALACHI

'% Cornelia PREPELITA


