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______________________________________________________________________________ 

HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 01/02                                                                                       din 27 ianuarie  2021 

 

Cu privire la măsurile de sprijin acordate agenților economici din agricultură  

aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021  

 
 Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Victoria Mileșco, șef 

Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți privind măsurile de sprijin acordate 

agenților economici din agricultură aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021 și anume 

subvențiilor în avans pentru proiectele start-up stabilite în conformitate cu Regulamentul privind 

condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.507/2018, inclusiv subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului 

de trai și de muncă în mediul rural stabilite în conformitate cu Regulamentul privind acordarea  

subvențiilor pentru îmbunătățirea  nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național 

de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476/2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire 

la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând 

propunerile înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Se ia act de informația prezentată de Victoria Mileșco, șef Secția Teritorială 

de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți privind măsurile de sprijin acordate agenților 

economici din agricultură aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021 și anume 

subvențiilor în avans pentru proiectele start-up stabilite în conformitate cu Regulamentul 

privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up 

din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.507/2018, inclusiv subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor de 

îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural stabilite în conformitate cu 

Regulamentul privind acordarea  subvențiilor pentru îmbunătățirea  nivelului de trai și de 

muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476/2019. 

2. Secția Teritorială de Intervenții și Plăți în Agricultură Bălți va:  

2.1  examina cererile de acordare a subvențiilor, însoțite de documentele necesare, 

depuse de către solicitanţi, precum şi va stabili eligibilitatea acestora de a 

beneficia de sprijin financiar din partea statului; 

2.2  verifica investiția realizată pentru care se solicită subvenția, identificarea și 

verificarea vizuală; 
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2.3 efectua verificarea pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili 

eligibilitatea acestora; 

2.4  monitoriza respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a 

subvenţiilor și altor forme de susținere financiară de către beneficiari după 

efectuarea plăţilor; 

2.5  întreprinde măsuri privind recuperarea subvențiilor la bugetul de stat; 

2.6 organiza activități de informare despre procedurile de subvenționare, inclusiv 

prin acordarea consultărilor. 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate 

din mun. Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a 

Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

4.  Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de municipiul Bălți, dnei Oxana 

Radu. 

 

Au votat: pentru –26      contra – 0        s-au abţinut – 0 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 
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