
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова   

          CONSILIUL                            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                                                   

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _______ 

din _________________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea proiectului 

,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti  

cross-border area”, 1HARD/2.1/60 

 

 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”, având în vedere prevederile 

Notificării Nr. 2377/14.10.2020 privind demararea procesului de contractare, transmisă de către 

Secretariatul Tehnic Comun – Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, precum și ale 

Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-

2020, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului, –  

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-

border area” (,,Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 

1HARD/2.1/60, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România –

Republica Moldova 2014 – 2020, prioritatea 2.1 ,,Conservarea și promovarea patrimoniului cultural 

istoric”. 

2. Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani 

– Balti cross-border area” (,,Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 

1HARD/2.1/60, având ca semnatari: Municipiul Botoșani (RO – Lider de parteneriat), Direcția 

Județeană de Cultură Botoșani (RO – Beneficiar 1), Primăria municipiului Bălți (MD – Beneficiar 

2) și Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălți (MD – Beneficiar 3), 

conform anexei. 

3. Se aprobă valoarea totală de 760,628.20 Euro, aferentă Primăriei municipiului Bălți pentru proiectul 

,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area” (,,Eminescu: o cultură – 

o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 1HARD/2.1/60, din care finanțare nerambursabilă 

de 684,565.28 Euro și contribuția proprie la cheltuielile eligibile de 76,062.92 Euro. 

4. Se aprobă alocațiile din contul bugetului municipal în sumă de 76,062.92 Euro (4,58 % din valoarea 

totală eligibilă a proiectului), reprezentând contribuția proprie (cofinanțarea) la cheltuielile eligibile 

ale proiectului aferente Primăriei municipiului Bălți, în calitate de Beneficiar 2. Suma respectivă va 

fi folosită numai pentru și în scopul implementării proiectului. 

5. Se aprobă valoarea totală de 58,485.00 Euro, aferentă Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai 

Eminescu” din mun. Bălți pentru proiectul ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti 

cross-border area” (,,Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 

1HARD/2.1/60, din care finanțare nerambursabilă de 52,636.50 Euro și contribuția proprie la 

cheltuielile eligibile de 5,848.50 Euro. 

 

 

 



 

 

6. Se aprobă alocațiile din contul bugetului Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din 

mun. Bălți în sumă de 5,848.50 Euro (0,35 % din valoarea totală eligibilă a proiectului) 

reprezentând contribuția proprie (cofinanțarea) la cheltuielile eligibile ale proiectului aferente 

Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălți, în calitate de Beneficiar 3. 

Suma respectivă va fi folosită numai pentru și în scopul implementării proiectului. 

7. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area” (,,Eminescu: 

o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 1HARD/2.1/60, aferente activităților 

Primăriei municipiului Bălți din proiect, dar care sunt absolut necesare pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din contul bugetului municipal. 

8. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area” (,,Eminescu: 

o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”), 1HARD/2.1/60, aferente activităților 

Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălți, dar care sunt absolut necesare 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din contul bugetului Instituției 

Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălți. 

9. Se garantează asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din ENI – Instrumentul European de Vecinătate. 

10. Se împuternicește primarul municipiului Bălți, să semneze acordul de parteneriat indicat la pct. 2 al 

prezentei deciziii și toate actele necesare contractării și implementării proiectului, aferente Primăriei 

municipiului Bălți. 

11. Se împuternicește directorul Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălți, să 

semneze acordul de parteneriat indicat la pct. 2 al prezentei deciziii și toate actele necesare 

contractării și implementării proiectului, aferente Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai 

Eminescu” din mun. Bălți. 

12. 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 XII       

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi           

       

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului municipal Bălţi      Angelina Cernogal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

































 


