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                                        DECIZIA nr.3.1                     PROIECT     

26.08.2022 

„Cu privire la aprobarea proiectului 

 investițional AIPA, Măsura 2” 

 

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, cu 

modificările și completările uterioare, al pct. 12, 23, 27 din Regulamentul privind acordarea 

subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional 

de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2019 

(Monitorul Oficial nr.328/753 din 06.11.2019), în baza ordinului MAIA nr. 96 din 30.05.2022, cu 

privire la lansarea apelului de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în avans pentru 

îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, Măsura nr.2. Dezvoltarea localităţii 

rurale, având avizul pozitiv al Comisiei consultative de specialitate;  

  

 

Consiliul orăşenesc Leova D E C I D E: 

 

 

1. Se aprobă proiectul investițional „Construcția bazinului de apă și restabilirea plajei 

orășenești, construcția complexului turistic „Valul lui Traian” (etapa 1)”, care urmează a fi depus în 

cadrul domeniului de acțiune: reconstrucția lacurilor de acumulare a apei ca zone de agrement 

pentru populația rurală și ca rezervă strategică de apă pentru perioadele de secetă ale anului, în 

conformitate cu Legea apelor nr. 272/2011; 

2. Consiliul orășenesc Leova garantează cofinanțarea în proporție de cel puțin 20% din valoarea 

proiectului investițional, înaintat de Primăria orașului Leova;  

3. Se împuternicește Dl Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, pentru a depune cererea 

de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte 

acte necesare; 

4. Executare prezentei decizii se pune în seama  Primarului orașului Leova; 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de specialitate 

„finanțe, buget și economie”. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

 

           „Contrasemnat”                                                                                            

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                                                         ALINA ROȘCA 
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