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DECIZIA NR. 4.6
din 24.09.2020
„ Cu privire la situaţia în domeniul agricol urmare
a secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020
şi măsurile de depăşire a crizei în sectorul agrar”

or. Leova

în temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, în baza Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi Mediu, Hotărârii Guvernului
nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la
modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei
şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, Hotărârii Guvernului nr. 582/2020
pentru aprobarea modului de acordare a compensaţiilor pentru diminuarea
consecinţelor calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020L Scrisorii
Ministrului Agriculturi Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova
Nr. 24-08/88/3504 din 10.08.2020, Consiliul Raional Leova;
D E C I D E :

1. Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi
Mediu, dl Tomşa Nicolae ”Cu privire la situaţia în domeniul agricol urmare a
secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 şi măsurile de depăşire a crizei în
sectorul agrar”.
2. Se pune în sarcina Direcţiei Agricultură Relaţii Funciare şi Mediu:
să întreprindă toate măsurile ce ţin de diminuarea consecinţelor secetei şi a
altor dezastre care duc la perderi enorme agricultorilor;
- să aducă la cunoştinţa producătorilor agricoli din raion despre schimbările în
legislaţie referitor la atenuarea consecinţelor secetei şi diminuarea perderilor
suferite de agricultori;
- să ghideze producătorii agricoli în procesul de accesare a subvenţiilor de
orice tip;
să şcolarizeze producătorii agricoli cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova (Regulamentul de Subvenţionare a Republicii Moldova, Hotărârea
Guvernului 635 din 19.08.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului la
folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare a culturilor horticole
ş.a.) în procesul construcţiei şi reabilitării tuturor surselor de irigare;
de comun acord cu Asociaţia Producătorilor Agricoli din raionul Leova să
înainteze către Guvernul RM propuneri privind alocarea agricultorilor afectaţi
de secetă o compensaţie în mărime de 30001ei/ha pentru pierderile la culturile
de grupa a doua; de a se restitui suma accizelor la motorina folosită în
agricultură; de a interveni pentru modificare a modalităţii de subvenţionare şi
trecerea la modalitatea de subvenţionare per hectar.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului Leova,
dna Rodica Hasan.
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