
  Republica Moldova                                      Республика Молдова   

          CONSILIUL                            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                                                   

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _______ 

din _________________ 2020 

 

Cu privire la aprobarea proiectului 

,,Together for a better educational integration  

of children with special educational need”  

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea Republicii Moldova Nr. 436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea Republicii Moldova Nr. 

435 din 28.12.2016 privind descentralizarea administrativă, întru executarea Deciziei Consiliului 

municipal Bălți nr. 14/9 din 21.12.2017 ,,Cu privire la participarea municipiului Bălți la Programul 

Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020”, în conformitate cu Notificarea 

Secretariatului Tehnic Comun al POC România – Republica Moldova 2014-2020 Nr. 1334 din 

03.06.2020 privind demararea procesului de contractare a proiectului ,,Together for a better 

educational integration of children with special educational need”, și în scopul implementării cu succes 

a proiectului, –  

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Together for a better educational integration of children 

with special educational need”, cod de referință 2SOFT/1.1/133, în scopul finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 

1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație 

și a calității acesteia. 

2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Together for a better educational integration of 

children with special educational need”, în sumă de 394 519,00 EURO, din care valoare totală 

eligibilă 394 519,00 EURO și valoare totală neeligibilă 0,00 EURO. 

3. Se aprobă cofinanțarea proiectului în sumă de 19 208,40 EURO, ceea ce constituie 4,87 % din 

valoarea totală eligibilă a proiectului ,,Together for a better educational integration of children 

with special educational need”. 

4. Cofinanțarea, precum și sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea 

pe durata implementării proiectului ,,Together for a better educational integration of children 

with special educational need”, dar sunt necesare pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din contul mijloacelor bugetului municipal. 

5. Se împuternicește șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, să semneze 

toate actele necesare în cadrul implementării proiectului, cu aprobarea ulterioară de către 

Consiliul municipal Bălți, în caz de necesitate. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate: pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și alte activități social-culturale; pentru drept și disciplină; pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a V       

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi           

       

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi       Irina Serdiuc 





 





 


