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DECIZIE Nr.06/01
29 octombrie 2020 s. Mereni

,,Cu privire Ia aprobarea unor co-finan{iri,

in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea privind administralia pubticd
locald nr. 436-XVI din 28.12.200, Legea cu privire lafinanlele publice locale nr. 397-XV din
1 6. 1 0. 2003, Consiliul locol Mereni,

DECIDE:

1. Se aprobi co-finanfarea din partea Prim6riei Mereni, in mdrime 60000,00 lei in
cadrul programului PNUD de Granturi Accelerator ADB 1+1 proiectul ,,Migra{ie
qi Dezvoltare Loca16", implementat de Asocialia de Biqtinaqi din satul Mereni;
1.2 Se alocd aceste mijloace financiare de la linia bugetard Cdminul Cultural
Mereni in sum6 de 60000100 lei qi se permit a fi transferate pe contul Asocialiei
de Bdqtinaq ,,Vatra Satului" din satul Mereni, in scopul folosirii lor conform
proiectului, la urmEtorul cod eco:
Cod ECO 282900 Cheltuieli capitale neatribuite Ia alte categorii- 60000,00 lei

2. Se aprobi co-finanfarea din partea Primdriei Mereni, in mirime 270000,00 lei,
din soldul disponibil, echivalentul a 13343 euro, Ia cursul Blncii Nafional a
RM, in cadrul proiectul EtnicCULT - Promovarea culturii etnografice qi a
tradi{iilor in Rominia qi Republica Moldova", confonn proectului documen'r.al
la urmdtorul cod eco:

Cod ECO 282900 Cheltuieli capitale neatribuite Ia alte categorii- 270000,00 lei

3. Executareaprezentei decizii se pune in sarcina primarului de Mereni.

Preqedinte al gedinlr

Contrasemnat:
Secretar al Consiliu

Lidia CRETU

Alina GUTU



CONSILIUL LOCAL MBRENI
Comisia pentru economie, buget qi finanle

AVIZ
din 29 octombrie}0}D
la proiectul de decizie

in temeiul art.22 al Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVI din
28.12.2006, precum Si in conformitate cu Regulamentul priiind constituirea Si funclionarea
Consiliului Locol Mereni, comisia de specialitate,

DECIDE:
Se recomandd Consiliului local Mereni aprobarea proiectului de decizie

,,Cu privire la aproborea anor co-finanldri',

in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea privind administralia publicd
locald nr. 436-XVI din 28.12.200, Legea cu privire lafinanlele publice locale nr. 397-XV din
1 6. 1 0. 2003, Consiliul local Mereni,

DECIDE:

1. Se aprobd co-finan{area din partea Prim6riei Mereni, in m6rime 60000,00 lei in
cadrul programului PNUD de Granturi Accelerator ADB 1+1 proiectul ,,Migratie
gi Dezvoltare Local6", implementat de Asociatia de Bdqtinaqi din satul Mereni;
1.2 Se alocd aceste mijloace financiare de la linia bugetard CSminul Cultural
Mereni in sumd de 60000100 tei qi se permit a fi transferate pe contul Asocialiei
de BSgtina$ ,,Vatra Satului" din satul Mereni, in scopul folosirii lor conform
proiectului, la urmitorul cod eco:
Cod ECO 282900 Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii- 60000,00 lei

2. Se aprobd co-finanlarea din partea Primdriei Mereni, in m6rime 270000,00 lei,
din soldul disponibil, echivalentul a 13343 euro, Ia cursul Bincii Nafional a
RM, in cadrul proiectul EtnicCULT - Promovarea culturii etnografice gi a
tradifiilor in Rominia qi Republica Moldova", conform proectului documental
la urmitorul cod eco:

Cod ECO 282900 Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii-270000,00 lei

3. Executareaprezentei decizii se pune in sarcina primarului de Mereni.

Pregedintele comisiei

Secretarul comisiei


