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D E C I Z I A nr. 3.16           

PROIECT 

Cu privire la acceptarea implementării proiectului 

 „Înființarea Casei-muzeu a familiei Teodorovici” 

 

În temeiul art.14 al Legii nr. 436/.2006 „Privind administrația publică locală”, Legii nr.764 

/2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, Legii nr.397/2003 

,,Privind finanțele publice locale”, Regulamentului de organizare și funcționare a primăriei, 

aprobat prin decizia Consiliul orășenesc nr.2.2. din 03.04.2015, art.7 alin. (12) al Legii nr. 299 

/2007 „Privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni”, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 321 /2006 „privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile 

pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni 

și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate” 

cu modificările și completările ulterioare, Ghidului de finanțare nerambursabilă-D.R.R.M 2021, 

Consiliul orășenesc Leova  

 

D E C I D E: 

1. Se acceptă participarea Consiliului orăşenesc Leova la împlimentarea proiectului 

„Înființarea Casei-muzeu a familiei Teodorovici”, care se încadrează în Programului: CULTURĂ-

păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești 

din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova, în 

contextul acordării finanțării nerambursabile din partea Departamentului pentru Relații cu 

Republica Moldova. 

2. Se aprobă asigurarea co-finanțării de 5% în cadrul proiectului de către Primăria or. 

Leova. Valoarea totală a proiectului este de 250 000 (RON). Finanțarea nerambursabilă solicitată 

este de 95 000 (RON). Costurile privind achiziția imobilului în care va fi amplasată Casa-muzeu 

a Familiei Teodorovici sunt de 155 000 (RON), respectiv contribuția de 5% din această sumă 7 750 

(RON) fiind asigurată din bugetul Primăriei or. Leova, restul sumei va fi asigurată din surse 

extrabugetare. 

3. Asigurarea contribuției de 5%, în cadrul proiectului, se pune în sarcina contabilului-şef 

d. Manalachi Maria. 

4.Se împuternicește Primarul oraşului Leova să semneze din numele Consiliul local Leova 

actele necesare la implementarea proiectului. 

4. Se desemnează coordonator de proiect, Vulpe Cristina, specialist în atragerea 

investițiilor în cadrul Primăriei orașului Leova. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Leova dl Bujorean 

Alexandru. 

 

Preşedintele şedinţei  

 “Contrasemnat”                                                                                                             G. Șcedrova 

Consiliului orăşenesc 
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